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Bolševikai paėmė ūdessa
Lenkai šaudo bolševikus
Generalis streikas Magdeburge

Ebertas nepripažįsta Bavarijos sovietų val
džios. Nesusitaiko ir bavariečiai

UKRAINOS BOLŠEVIKAI 
PAĖMĖ ODESSĄ.

PARYŽIUS, bal. 8. — Pasak 
pranešimo iš Kijevo, perduoto 
bevieliu iš Maskvos, datuotu 
bal. 7„ Ukrainos sovietu karei
viai paginė Odessą. Žinia dar 
nėra oficialiai natvirtinta.

Truc translalion fdad \vith Ine post- 
inaster ai Chicago, lll., April 9. 1919 
as reqtiircd by the act i»f Oi t. 6,1917

PETLURA ARTINASI PRIE 
KIEVO.

BUDAPEŠTAS, bal. . - Uk
rainos valstiečiu vado Siinon €
spėkos, sakoma, gręsia Kijevui. 
Čia gautosios žinios parodo, kad 
los spėkos yra už kelių mylių 
nuo miesto.

LENKAI SUŠAUDĖ 
33 BOLŠEVIKUS.

Kaltino juos suokalby].

VARšAVA, bal. 7.-33 bol
ševikai tapo sušaudyti subatoj 
Pinske, rytiniame Lenkijos fro
nte. Jie buvo kaltinami suo
kalby] sukurstyti sukilimą, ti
kslu nuveikti garnizoną ir už- 
gri bti miestą. Talkininką ko
misiją, susidedanti iš amerikie
čių, anglų ir franeuzų veda pil-j 
niausius tyrinėjimus ir galbūt 
pasiųs tam tikslui specialę misi-1 
ją iš Varšuvos į Pinską.

Kitos atėjusios į Varšuvą ži
nios. sako, kad sušaudyta 250 
žmonių, bet pulk. Francis E. 
Fronczak, Buffalo sveikatos ko- 
misionierius, kuris tuo laiku 

buvo Pinske dėl Amerikos Rau
donojo Kryžiaus sako, kad su
šaudyta 33 žmonės.

True lianshition filed with lot p'»sl- 
m;isler at Chicago, III., April 9. 1'HO 
as itiĮiiired by the act of Oct. G, 1917

GENERALIS STREIKAS 
MAGDEBURGE.

Minios išplėšė maisto sanlėlius. 
Areštavo ministerį. Paskelbta 

karės stovis.

GOPENHAGEN, bal. 8. — Iš 
Magdeburgo pranešama apie 
plėšimus ir šaudymąsi sąryšyj 
su nepriklausomųjų ir didžiu
mos socialistų paskelbtu gene
rolui darbininkų streiku Magde
burge, Prūsijos Saksonijos so
stinėj.

Sandėliai, kuriuose buvo su
krauta rezervas maisto ateinan
čiai savaitei buvo šturmu paim
ti ir dalinai sunaikinti, o mais
tas išplėštas; nuostoliai siekia 
virš 100,000 markių.

Paliuosavo ministerį.

Automobiihis kuriame justi
cijos ministeris nacionalėje Vo
kietijos valdžioje, Landsberg, 
buvo vežamas į Brunswick, pc 
jo areštavimui vakar Magde- 
burge per sukilusius kareivius, 
tapo sustabdytas Helmstad ir
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Passau, arti Austrijos rube- 
žiaus, kareivių ir darbininkų ta
rybos sušauktas susirinžimas 
išsireiškė už įvedimą sovietų, 
respublikos ir susivienijimą su 
Vengrija ir Rusija.

mą sovietų valdžios pranešama 
iš Bamberg, šiaurilinčj Bavari
joj. Atstovai visų buržuazijos 
partijų trijų Fronkonijos vald
žių susirinko Bamberge ir vien- 

1 balsiai išnešė protestą prieš pa
skelbimą naujos valdžios Muni-

ko Berlino žinia.
Automobilių lydėjo stiprus 

burvs sukilėliu, bet Helmstad 
policija juos nuginklavo. Land- 
sberg nuėjo j policijos kvatierą.

Magdeburgo revoliucionieriai 
taipgi areštavo komanduotoją 
l-sios armijos gen. von Kleisti 
jo štabą ir buvusius atstovus 
Braidės ir Eilkel.

Pasak Berlino pusiau oficia
liu pranešimo, iš priežasties are
štavimo Landsbergo, karės sto
vis lapo paskelbtas Magdeburge1 
ir ganėtinai kareivių pasiųsta, 
kad suėmus ir pristačius teis
man kaltininkus.

Spartakai veikia 
Hamburge.

Didelės svarbos politinis ju
dėjimas yra neišvengtinas Ham
burgo apygardoj, sako Berlino 
žinia. Spartakų vadovams Dr. 
Herz ir Hauffenbcrg beveik pa
sisekė pergalėti situaciją ir pa
versti Hamburgą ir apygardą 
tarp Hamburgo ir Bremeno į 
soviete, respublikų.

Kitos Berlino žinios sako, kad 
Muniche ištiko demonstracijų 
prieš naująją revoliucinę Bava
rijos valdžią. Demonstrantai 
tapo išvaikyti kareivių.

Streikas Mulheim. o
Vakar datuoti pranešimai iš 

Mulheim sako, kar streiko si
tuacija ten pasidalė rusti, kada 
geležies liejiklų ir garbarnių 
darbininkai prisidėjo prie strei
kuojančių mamelių. Gazas ir 
elektra liko atkirsti ir teatrai 
ir krutaniąjų paveikslų teatrė- 
liai liko uždaryti. Yra nutarta, 
kad net ir reikalingas darbas 
nebebūtų dirbamas ir kad butų 
paskelbtas generalis streikas.

Triie Iranslalion filed with lEe posl- 
inasler ai Chicago, III., April 9, 1919 
as rcquired by the act of Oct. G,1917
EBERTO VALDŽIA NEPRIPA

ŽĮSTA NAUJOSIOS BAVA
RIJOS VALDŽIOS.

Bavarijos žmonės visaip sovietų 
valdžią pasitinka.

GOPENHAGEN, bal. 8. — 
Berlino pusiau oficialiu presus 
biuro pranešimas užrieškia, kad 
Vokietijos nacionale valdžia ne
pripažins naujos sovietu, respu
blikos Bavarijoj. Ji skaito, kad 
vienatine legale valdžia Bavari
joj yra Hoffmano valdžia.

Premiero Hoffmano praneši
mas, kad jis nepasitraukė iš vie
los, bet lik perkėlė savo buvei
nę iš Municbo, yra priimtas 
Bavarijos valdžios.

Priešinasi sovietams.

Pranešimai iš įvairių Bavari
jos vietų parodo įvairų priėmi
mą sovietų proklamacijos.

Nuremburge po kelių valan
ti; debatų kareivių ir darbinin- 
kųtaryba 138 balsais prieš 70 
atmetė sovietų respublikos ide-

ininisteris liko paliuosuotas, sa- ją.
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Ti nę translalion filed \vith Ihe post- 
maslcr at Chicago, III., April 9, 1919 , iji:,...
as rciiuired by the acl of Ocl. G, 1917 j snnkl <’VIJ

ŠILTINĖS EPIDEMIJA
LIETUVOJ?

Jis užsidėjo pirmą 5 ir 10c 
, N. Y. 40 molų 

algai su $50 kapitalu.

SKRIS PER ATLANTIKĄ.

WASH.1NGTON, bal. 8. — 
Valstybės d< parlamentas gavo 
žinių, kad šlakuotos šiltinės epi
demija siaučia Ukrainoj, Lenki
joj, Serjujoj ir vakarinės Rusi-

Delei jos pavojaus centrali 
nei ir vakarinei Europai. Au
strijos Raudonasis Kryžius alsi-Į 

t šaukė prašydamas pagelbos iš

Truc Iranslalion filed xvi*.h Ihe post-1 . 
mastei* at Chicago, III., Anril 9. 1919 mznsijų. 
as requircd by the acl of Ocl. G. 1917

NESUTIKIMAI NAUJOJ
VALDŽIOJ.

(Vakarinės Rusijos dalįs gal-

Apgulimo stovis 
Muniche.

BEBLINAS, bal. 8. - - Acb- 
luhrblall šiandie sako, kad, ne 
sutikimai jau iškilo tarpe tvėrė
jų sovietų valdžios'Bavarijoj ir| 
smarkus apgulimo stovis tapo 
paskelbtas Muniche.

Bavarijos sostinės komunis
tai nutarė kad jie ne bendradar 
biaus su didžiumos socialistais. 
Jie reikalavo pašalinimo didžiu
mos socialistų iš naujosios val
džios ir jie nori, kad ji susidė
tų iš nepriklausomųjų socialis
tų ir komunistų.

True trunsla’ion filed wilh Ihe pusi- 
mastei* at ('l)ieauo, III.. Anril 9. 1919 
as rciiuired by the act of Oct. G, 1917

LATVIJOS PREZIDENTAS
PRISIEKĖ.

GOPENHAGEN), bal.
Datuota bal. I. žinia .iš

L •sako:

konstituciją.

Kauno

prieš

remti

I True Iranslation filed vvith Ihe pod- 
■ niaslcr at Chlcaffo, III., April 9, 1919 
as icijiiiied by Ihe act of Oct. G, 1917
REIKALAUS Iš VOKIETIJOS 

$45,000,000,000.

Truc Iranslation filed svilh the post- 
inasicr ai Chicago, III.. April 9, 1919’ 
as reųuired b\ Ihe act of Oct. (j, 1917

VOKIETIJOS DARBININKŲ 
TARYBŲ KONGRESAS 

PRASIDĖJO.

. BERLINAS, bal. 8. - Karei
vių, darbininkų ir valstiečių ko
ngresas šiandie susirinko tvan
kioj ir netikrumo atmosferoj.

PARYŽIUS, bal. 7. — Taryba

nimų komteto ir priėiųė pieną 
proporcionaliai išdalinti nuosto-

mokėti. Viso bus apie $45,000,- 
000,000; kuriuos komisija nu
statys po pasirašymui po laika. 
Pirmojo mokesnio bus reika
laujama sumoje apie $5,000,- 
000,000 pinigais ar vertybėmis.

monių ir visa atsilankanti į kon-
gresi} publika buvo iškratoma, ynu. translalion filed svilti Ihe posl- 
jieškant ginklų. i ‘.''''‘I?"' "!M ’l ’r !nl?... . . . as required by the act oi ()< I. <>, 1917

Nepriklausomieji socialistai
mano paduoti įnešimus, reika
laujančius paliuosavimo Gcorg

Raudonasis Kryžius veiks 
prieš bolševizmą.

LONDONAS, bal. 8.

Truc Iranslation filed with Ihe pnst 
masier at Chicago, III., April 9, 1919 
as rciiuired by Ihe act of Oct. G, 1917

GOPENHAGEN, bal. «.-!»! 1>nkraftlin&,e 
Berlino pranešama, kad ten dar: Rusjjos dalyse.
• v • • ••VI t w • 11 •

Raudonojo Kryžiaus Europoj y- 
ra mibilizuojamos kampanijai 
prieš bolševizmą Balkanuose ir 

m bolševikiškose

Franeuzų aviatorius skrenda 
j Braziliją.

'l’i ne trnnslnlion filed wilh Ihe posl- niaster ai Chicago, III., April 9, 1919 
I as rciiuired by Ihe acl of Oct. G, 1917

Wilsonas atšaukia sa= 
vo laivą

VERSAILLES, bal. 8. — Liet. 
Jean Pierre Fontan šiandie iš
skrido j Casablanca, Morokko, • W « •• « • • W X. 1 ’ Z’S

Allantiko vandenyną į Pcrnam- 
buco, Brazilijoj. Nuo Cape

1,616 mylių.

3 MIRĖ NUO DEGTINĖS.

FREEPORT, lll. — Dvi mo- 
terįs ir vienas vyras mirė, ma
noma, nuo namie dirbtos degti
nės, užveriančios medžio alko- 
holiaus..

ėmė bilių, sulig kurio visos no
rinčios vesties poros turi pasi
duoti daktaro išegzaminavimui 
ir pristatyti jo paliudijimą,

PERSKRIDO PER ANDES.

SAS*TIAGO, čili.

metrų (virš 18,000 pėdų) augš- 
lumoj.

True Iranslation filed yvi h Ihe pb't- 
masler at Chicatfo, lll., April 9, 1919 
as iciĮuircd by the act of Oct. G, 1917
DAIzMATIJA NORI PRISIDĖTI 

PRIE SERBIJOS.

PARYŽIUS, bal. 5. — Užru- 
bežinhj reikalų ministeris Pi
chon šiandie priėmė dalmatų 
delegaciją^ lydimą pirmininko 
jugo-slavų taikos dclegaci jos.

Nesutikimai taikos kongrese
Wilsonas galbūt apleis Paryžių
PRIBŠTARAUJANČIOS
ŽINIOS APIE TAIKOS

KONFERENCIJĄ.

Susitaiko, tai vėl nebesusitaiko;
AVilsonas laikosi savo

14 punktų.

PARYŽIUS, bal. 7. — Vėlai 
šiąnakt sprendžiama, kad įtem
pta situacija tarp talkininkų,

Ametjikil, (Anglija, Erandija, 
sakoma praktiškai susitaikė

simuose -atlyginimų ir Vokie
tijos vakarinio rubežiaus.

True iranslation filed wi h ’be post- 
inaslcr at Chicago, III., April 9. 1919 
as i equii*cd by the acl of Ocl. •». 1917

RIAUŠĖS MANDŽIURIJOJ.

ginio prašymo. Amerikos val
džios.

SAUSIEJI LAIMĖJO.

Japonai kareiviai nušovė 
30 riaušininkų.

TOKYO, bal. 6. — Pasak čia 
gautų žinių, japonų kareiviai 
šovė į 3,000 riaušininkų Teišu, 
Mandžiurijoj, užmušdami ir su- 
žeisdami virš 30.

Tiue Iianslation filed svilti Ihe posl- 
nuisler at Chicago, III., April 9, 1919 
as rcųuircd by the act of Oct, G, 1917

RIAUŠĖS INDIJOJ.

LONDONAS, bal. 8. — Biau- k 
terio korespondentas Indijos so
stinėj praneša, kad kelių pasta
rųjų dienų sumišimuose Deliu 
8 žmonės liko užmušti ir 12 su
žeista. Mieste dabar ramu.

4 ŽUVO EKSPLOZIJOJ.

TORRENT, Ky.- Home Tor- 
pedo Co. dirbtuvėj eksplodavus
1,000 kvortų nitroglicerino 4 
darbininkai liko užmušti.

“blufuoja” buvo vartojamas 
niekučių tų. kurie tvirtina, kad 
prezidentas nedrįs pasitraukti iš 
taikos konferencijos.

Bet visos žinios parodo, kad

nai žinodamas, kaip bus skai
tomas jo atšaukimas laivo Ge-

kuriami'

jei susilaikymas nebus užtikrin
tas trumpame laike, kokį už
ims laivo atplaukimas.

Prieštaravimas žiniose.
Situacija yra perdaug rusti, 

kad prezidentas suliktų blufuo- 
ti. Jo paliepimai George Wa-

šnię prie optimistijkų premie
ro Lloyd George ir užrubežinių

PABYŽIUS, bal. 8. — šios 
dienos pažymėtinuose besisuki- 
nėjimuose ir prieštaravimuose reikalų ministerio Pichon viešų 
oficialių laikos konferencijos ži- pranešimų, kad susitarimas yra

tis taisyklei, kad oficialiai šalti- tuose. Matomai prezidentas 
niai tokių žiinų niekad neturi iš savo patyrimo per ketui* 
būti cituojami ar įvardijami.

čioniis.
Anksti šįryt mums buvo pasa

kyta oficialiai, kad dalykas ma
tomai yra beviltis, kad “didieji 
keturi” liekame nesusitarė ir 
kad nėra vilties susitarimo.

mėnesius, kada jis matė susita
riant vieną dieną ir tiems susi
tarimams suįrant kitą dieną

tie susitarimai laikysis.

Keturi kiti nariai Amerikos

ėjo žinia, kad

menceau ir Orlando) vis labiau 
susiartina ir daro progresą, bet 
kad nebus stebėtinu, jei Ameri-

ncatidengiama, bet yra žinoma, 
kad jis pasakė ganėtinai, kad 
{tikrinus juos, jog jis jaučia, 
kad tai pažeminimas didumo

Dalmatai išreiškė | konferencijos ir sugrįš namo.
norą prisidėti prie serbų, kroa
tų ir slovėnų karalystės.

Jie sakė, kad visuotinas bal
savimas, kuriame dalyvavo 300- 
000 distrikto gyventojų apart 
15,000, parodė, kad distriktas, 
kurį jie atstovauja nuo 90 iki 
95 nuošimčių nori prisidė’li prie 
naujos karalystės.

True translalion filed vvi h Ihe post- 
inaster ai Chicago, III., Anril 9. 1<)«<) 
as required by the acl of Oct. G, 1917

RESPUBLIKOS VIRŠIJA 
MONARCHIJAS.

komisionicrių, ką jie skaito, tal
kininkų mažu atkreipimu ati
dumo į jų neužinteresuotas pa-

DETROIT, Mich. Nepilnos 
žinios apie pasekmes balsavimo 
parodo, kad sausieji vėl laimė
jo Micbigane. Buvo paduotas 
nubalsavimui priedas, kad bu
tų leidžiama pardavinėti vals
tijoj alų ir vyną. Priedas atme
stas dar didesne balsų didžiu
ma. negu priimta įvedimas Mi- 
chigane prohibicijos.

Visas republikonų valstijos 
likietas tapo išrinktas.

PABYŽIUS. — Prieš karę 
skaičius respublikų ir monarchi 
jų buvo beveik lygus. Dabar 
yra 29 respublikos ir 21 monar
chijų, skaitant Vokietiją, Aus
triją ir Rusiją kaipo p.o vieną 
respubliką kiekvieną. Kelios 
naujoj respublikos darosi.

F. W. W00LW0RTH 
PASIMIRĖ.

NEW YOBK, bal. 8. ■- šian
die savo namuose Glen Gove, 
L. I. urnai pasimirė Frank W. 
Woolworth, savininkas visos ei-

[ORAS j
Apsiniaukę šiandie; vakare ir 

ryto nepastovus ir šalčiau.
Saulė teka 6:19 vai., leidžia

si 7:25.

jei dalykai radikaliai nepersi- 
mainys pabaigoj šios savaitės.

Laikosi savo principu.

Prezidentas Wilsonas yra nu- 
sisprendęs laikyties savo prin
cipų, kuriems kitos šalįs išreiš
kia mažiausia lupų pritarimą, 
ir laikytis paliaubos sąlygą, ku
riomis talkininkai sutiko su Vo 
kielija padaryti niekinius daly
kus. Jis atmeta niekurių jo Eu
ropos bendrą palinkimą nepai
syti paliaubos abligaciją ir taij 

j su k ra i pyti 14 punktą, kad jii 
suliktą su specialiais tikslais.

Bet tikruoju prajautimu Pa
ryžiuje yra, kad Amerikos de
legacija pergalės ir nepasi
trauks..

Prezidentas šiandie buvo 
daug geresnis ir galbūt lyto su
sitiks su kitais iš “didžiąją ke
turių.” Lloyd George taipgi ne
buvo šiandie delei mažo šalčio 
Taip kad “keturi” nedarė šian
die jokio “biznio.”

True Iranslation filed with the post 
mastei* at Chicago, III., April 9, P.lfl’ 
as required by Ihe acl of Ocl. G, 1917
AR WILS0NAS BLUFUOJA?

Ar tikrai mano grįsti 
Amerikon?

lės 5c ir 10c sankrovų Suv. Val
stijose, Kanadoje ir Anglijoje, 
kurie nešdavo jam apie. $8,000,- 
000 pelno į metus. Jis taipgi 
pabudavojo 51 augšto Wool-
worth budinką -atigščiausį bu- 
dinką pasamlyj.

GERB. Naujienų akai 
tytojos Ir skaityto

jai prašomi pirkinių rel« 
kalais eiti j tas sankro
vas. kurio* skelbiiul

' Naujienose.

PARYŽIUS, bal. 8. — Forma
lia paskelbimas, kad preziden
tas Wilsonas paliepė George 
Washington laivui tuojaus su
grįžti Europon, šukele sujudin
tus komentarus, kuriuose žodis

stangas įvykinti laiką kuri butų 
pastovi.

Jis aiškiai užminė, kad jo 
mieriu yra grįsti į Ameriką su 
Amerikos komisija, jei nebus 
matoma laikos sutarties kol jo 
transportas nesugrįš į Brestą.

Slapta diplomatija.
Veiksnia taip vadinamų “di

džiųjų keturių,” pasiimant ant 
savęs sutaikimą didelių taikos 
problemų, sukėlė didelį neužsi- 
’anėdinimą tarp mažesnių tau
tą. Ją atstovai žiuri “didžiąją 
keturią” posėdį prie uždarytą 
durą, kaipo į slaptą diplomati
ją, kurią talkininką politikai 
peikė nuo pat pradžios kares 
Europoj rugpjūčio mėn. 191 t 
metą.

Galimybė yra, kad sugrįžęs į 
Wasbingtoną, ar net prieš išva
žiavimą iš Francijos AVilsonas 
išleis proklamaciją, sušaukian
čią nepaprašią kongreso posė- 
lį. Kongresiu susirinkus, pre

zidentas gali stoti prieš bendrą 
senato ir buto posėdį ir išaiškin
ti priežastis jo pasitraukimo iš 
taikos konferencijos.

Savo kalboj jis gali rekomen 
duoti kongresui priimti bendrą 
rezoliuciją, nustatančią sąlygas, 
kuriomis Vokietija, Austrija ir 
Arengrija gali atnaujinti ryšius 
su Suv. Valstijomis. Po priešo 
šalių sutikimui su prezidento 
sąlygomis, taikos sutartjs gali 
boti padarytos tarp jų ir Suv. 
Valstijų — galbūt Washingto- 
ne*
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Sereda, Balandžio 9, 1919

Svarbios 
Prakalbos!

Br. Vargšas

Gyvos Dvasios
Rengia P. P. D.

Seredoje, Balandžio 9 d., 1919

1822 Wabansia Avė.
Pradžia 7:30 vai. vakare.

Inžanga 19 centų.
Kalbės K. GELEŽĖLĖ ir kiti; de

klamuos P. P. I). eiles M M. KATAU- 
SKIUTft ir CEPLINSKA1TĖ.

šiose prakalbose bus svarbiausiu 
tikslu priparodymas koks skirtumas 
P. P. I). nuo socialistų partijos ir 
kilų unijų. Vieton pašalei* kalbėjus 
nebūtus daiktus apie P. P. I). geras 
ir blogas puses, ateikite su rimtais 
klausimais, bus atsakinėta. Ateikite 
be skirtumo vyrai ir moters susipa
žint su P. P. D. U, idėja ir tikslais, 

Užprašo KOMITETAS.

' Didelės
Prakalbos

Visa tai atsitiko netikėtai
Jo supratimu, jis, rodos, nie

kam bloga nemanė daryti ir 
nedarė, bet už ką jį ėmė perse
kioti, jis negalėjo suprasti.

Mus ta fa stovėjo arti karališ
kojo dvaro ir lyg tyčia įsimai
šė į politiką tuomet, kada šaly
je kilo judėjimas prieš valdžią 
ir visus tuos, kurie spyrėsi 
prieš laisvės reikalaujančius 
piliečius.

Mustafa žodžiu ir raštu rei
kalavo, kad paliktų senoji tva
rka, nes jos globoje jam buvo 
ganu šilta: jis įturėjo sprendžia
mą balsą šalies reikalų tvarky
me — ministerijoj ir spėjo su
rėdyti kelis milijonus svarų... 
Bet argi jis vėlina kam bloga? 
l ik štai, vienas po kilo atlanko

mo, prasidėjo pasikėsinimai j —Ką?! Eik, ir liepk ateiti pas 
ant jo gyvasties. Jie sekė vie- :,mane /tarnui Hamidui! Šku
nas po kitam. Kartą naktį iš bėk...
po jo lovos išlindo pasilkėsinr- į Mustafa nerviškai bėgiojo po 
tojas su ilgu peiliu rankoje, bet kamlbarį ir gėrė vaisius, kad 
ačiū tam, kad jis dar nebuvo neužeitų priepuolis.
užmigęs, jis spėjo paleisti kul-p Įėjo tarnas Hamidas, apdar
ką į kaktą savo užpuolikui. Ke-Įvotas nuo galvos iki kojų ir iš- 
liomis dienomis vėliau kažkas' sitempęs klausė: 
dinamitu išardė. grindis 
miegamojo kambario.
laimėjo Mustafa, nes į 
rį turėjo įeiti keliomis 
mis vėliau.

Tie du paskesininiai
nai suardė jo nervų sistemą.

Mustafa persikėlė gyventi ant j senąjį tarną — jūsų viršininką, 
* > ir iš čia niekur o jo vietoj busi tu.

—Klausau!
—Eik ir padaryk lai, užmo- 

Naktį, kesnį gausi vėliau.

—Esmi čia, Viešpatie.
— Artyn. Tavo algą dvigu- 

kamba-'bai padidinsiu, nes matau, j<>- 
mimitė-Įgei tarnauji man taip, kaip pri- 

I dera. Užmokėsiu tau, apaUt al- 
gahiti- 'gos, dešimt svarų, bet už tai tu

ri dar šiandien užmušt mano

jo Į
Čia vėl)

savo garlaivio, 
nesirodydavo. Veikė tiktai ra-v
štu. Bet ir ant vandens jis ne
rado vietos pasislėpti.

Visa bus padaryta sulig pri-

su programų

Atsibus

Roseland, III.
BALANDŽ1O-APBIL 10, 1919 

1’radžia 7:30 vai. vakare.
Kalbės K. Geležėlė iš Chica- 

gos ir kiti. Dainuos V. Žemai
tis, deklamuos P. P. D. eiles če- 
plinskiutū ir Katauskiutė. šiose 
prakalbose bus nupiešta viso 
pasaulio, pramonės darbininkų 
kova prieš kapitalizmą už įvyk- 
dinimą pramonines demokra
tijos. Užprašo KOMITETAS.

se aiškiai išdėstoma vargas 
žmonių ir jį perstatoma kaipo 
priešininką laisvės bei pagerini
mo liaudies būvio; žadama nu
žudyti, jeigu jis ir toliau ne
perstos spirties prieš 
reikalaujančius žmones.

’• tafa nemanė pasiduoti.

laisvės 
Miis- 

nutilti 
prieš įbauginimus’, bet nežinia
kodėl apginklavo visus ištiki

miausius tarnus ir pradėjo par
davinėti savo dvarus. O kada

te į laivą sumirkytą benzine sakymo!
Tarnas žemai nulenkęs galvą

o Mustafa buvo priverstas gel-iir džiaugdamos širdyje pakeli- 
bėtis plaukdama pusnuogiu ‘ mu algos ir užėmimu vyriau- 
prie krašto, kurio taip baisiai < siojo tarno vietos, greit išėjo.

Pečiaus ne užmušimas neužti-

atsikartojo. Nežinomas už-

S3S

Vaistas dėl Kraujo.
Jei jūsų kraujas yra netyras, kuomet išbėrimai pasirodo ant paviršiaus jūsų jums rei
kia gero vaisto dėl kraujo, tokio kuris apvalytų kraują, ir tokiu budu prašalintų išbė
rimus. Jeigu norite geto vaiato dėl kraujo neužmirškite, kad

Severą’
Blood Purifier

(Severus kraujo valytojos) gerai yra žinomas savo gydymo nuosavybe ir puikia koky
be. Jis yra skirtas fcain kur tiktai netyras kraujas yra priežastimi išbėrimų, vočių, 
žaizdų, skaudančių arba atvirų žaizdų. Tai yra idealis pavasarinis vaistas, sustiprinan
tis alielnoje negalėje ir nusilpnėjime. Kaina $1.25 Visose vaistinėse.

Niožtenfi išbėrimai atsirandanti dabartį- miezienii išnirimai n|u laiku 0 žinomi 
jie yra kaipo negalimi iškentėti kaipo degini
mas. Patariame visiems, kurie panašiai kenčia, 
kad greitai pirktų ir vartotų

SEVERA’S
Skin Ointment

(Severus odinė mestis) ant paliestų dalių, o 
esame tikri, kad greitai pagelbės. Ta mostis grei
tai susigeria ir prašalina jautimą niežėjimo ir 
tokiu budu pagelbsti gamtai greitai gydyti. Kai
na 50c.

Muilas nuo išbėrimų *^1 ,Vį\'asn,,irelturi 
turėti savyje tokį sudėjimą, kurie suramina ir 
gydo paliestas dalis. Tokiu budu patariame 
visiems

SEVERA’S
Medicated Skin Soap

(Severus gydantis odinis muilas) kadangi mes 
žinome, kad jo sudėjimas yra tokis, kad atsaky
tų tokiems reikalavimams. Privalo būti kiek
viename name dėl vartojimo kaipo anliseptiš- 
kas ir gydantis muilas. Kaina 25 centai.

SEVEROS ŠEIMYNAI VAISTAI parduodam! viso-se vaistinėse. Reikalaukite Severus sutaisymų. Ne
imkite pamėgdžiojimų. Jeigu negalite gauti Severus vaistų savo aptickoje, atsiųskite užsakymų 
mums įdėję reikalaujamų sumą.

W. F. SEVERĄ CO., CEDAR RAPIDS, IOWA.

Milda teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliaus Permaina.
Panedėlyj. Ketverge ir Subatoj 

Pirmas Floras 15c. Balkonas 10c
Prie šių kainų priskaitoma ir 

1c ir 2c kariškos mokestis
4 DIDELI AKTAI KASDIEN 
HALSTED ir 12-ra GATVĖS

jo į užsienio bankus ir pats iš
važiuodavo iš namų apsuptas 
sargybos, susidedančios 
liolikos ginkluotų vyrų.

Į politiką vienok jis 
stojo kišties; kartais net 
stodavo prieš judėjimą;
Iros, jis tiek įkyrėjo, kad žmo
nės gatavi buvo viską padary
ti, idant nustūmus nuo scenos 
savo aršiausį priešą.

Nežiūrint Mustafos atsargu-

neper- 
a tvirti i
Paga-

►

VVIadek Zbyszko

Big Ashland Tc- 
Ashland Avenue. Su- 
Balandžio 12 dienų, 
vakare, liHOPIN’S

MAD1SON PRIE HALSTED STREET
— BURLESQUE —

SAM H0WE $H0W K“d
Moteris ir merginos gali lankylis kasdieną.

risis sekančiose dienose: Pėtnvčios ;i 
vakare, Balandžio Iii dieną, pradžia j 
8:15 vai. vakare.
aire, 4858 So. 
balos vakare, 
8:15 valandą
ItALL, 19-ta ir kampas Leavitt Sis. 
Nedėliojo, 13-tą dieną, pradžia 8:15 
TOMASZIAVSKIO svetainėje* 
Commcrcial Avė. Balandžio 11-tą 

Michkevvich sv?L, 3212 So. Moygan 
SI. Taipgi čia risis keičias lietuvių 
ristikų. Tikietai 50c, 75c, $1.00 ir 
$1.50.

I žkviečiamo moteris ir merginas. 
Tom Kolevicz, Mngr.

L. M. P. S. 9-TOS KUOPOS

Moterių Choro

Koncertas
Verbų Nedčldienį

Balandžio-April 13-ta
1919 m.

bijojo.
Paskutinis pasikėsinimas pra- kimo tarno, nė apginklavimas 

žudė jame kerštą savimeilės ir ( kitų tarnų negalėjo apsaugoti 
jis visai pasitranko, kad būti jį nuo atkeršijimo rankos; pasi- 
liuosu nuo persekiojimų. Bai- kėsinimas aut jo gyvasties vėl 
mė už savo gyvybę stipriau vei
kė į jo protą, negu noras poli- puolikas keH^ kartus , šovė į 
likavimo. Mustafą pradėjo per- langą, 
sekiot manija pasikėsinimų.

Tankiai užsidaręs savo kam
baryje bėgiojo jis iš kertės į 
kertę laikydamas vienoje ran
koje peilį, o an'lroje revolverį. 
Panašios scenos atsikartodavo 
vis tankiau ir tankiau. i

Kartą po panašios scenos Mu- Į

Kulkos subadė kamba
rio sienas, nepataikė į Mustafą, 
kuris čia pat, prie stalo, set’.ė- 

JO.
Kur gi pasislėpti?
Vienui vienas išėjimas 

ko, tai bėgti ir pasislėpti
visų; pasislėpti vietoje, kur jo 
.niekas negalėtų surasti. Persi
kėle Mustafa į pakraštį Turki
jos, kur, rodos, nieks jo negali 

Bet greit pasirodė, kad
priešai ir čia neduoda jam ra
mumo. Tada turčius politikie-

beli
niu)

—Gelbėkite! mane smau-!rasb.
gia!... —

Išgirdęs tai vienas seniausių
ir ištikimiausių jo tarnų, įbėgo | r*l,s Busitare išeikvoti visus ša
pas savo poną ir pamatė, kad jvo turtus kovai prieš tikrus ar
jis sltovi prie sienos įrėmęs pei
lį ir revolverį į sieną, o pats at
vertęs galvą ir šaukia pagelhos.

- Kas tau, viešpatie, darosi?!
—Jie nori nusmaugti mane!

prHroškusiu balsu rėkė ne
laimingas Mušta fa.

Kas?! Čia nieko nėra, 
sienos ir aš

- Tai tu čia!

lik įsivaimtintus priešus. Na
mai, kuriuos jis dėl savęs pas
tatė, buvo juokingiausios archi
tektūros, kokių galima rasti pa
saulyje.

Norėdamas pasislėpti nuo 
persekiotojų taip, kad jo nic- 

Lk j kados niekas negalėtų surasti, 
tarė /tarnas.
— suriko Mus-

i- atšokęs nuo sienos puo- ka(1 j()kia
lė į ankštų, minkšta sėdynę.

—Pripilk mini pusę taurės iš 
ano bulelio, paliepė Musta-

Tarnas skubėjo išpildyti vic

jis pastatė 'tris milžiniškus nui
rus, taip panašius į vienas ki- 

i specialisto akis 
negalėjo rasti jokio tarpe jų 
skirtumo. Aplink apsodino ta
nkiais erškėčiais, kad žmogus 
jokiu budu negalėtų per tą aš
trų aptvarą pereiti, o už erškč-

spaėio norus ir prinešęs taurę čių sienos da stovėjo sargyba.
tarė:

—Nuodėmės sielą kankina...
—Ką sakai?! — išlenkęs iki 

dugno paduollus vaistus užkla
usė Mustafa.

Blogai Viešpatie darai ei
damas prieš nelaiminguosius... 
Ir mes visi tai žinome...

- Ką jus galite žinoti., — su
riko Mustafa. — Jums nieko ne
valia žinoti!... Eik laukan, pra
keiktas!

— Biauru, kada pradeda per
sekioti dvasios, kada laimė ne
apleidžiu smegenų — sumur
mėjo tarnas.

MELDAZIO SVET
2242 West 23rd Place

Vadovauja P. M. Gugiene

Pradžia lygiai 8 vai. vakare.

Moterų Choras rengia dideli gražų koncertų. 
Programas bus labai įvairus ir jį išpildys geriau
sios lietuvių muzikalės spėkos. Atidarymui pro
gramų Choras atvaizdins scenų iš operos “Failai”; 
bus lošta Misteria “Lietuvos Girių Dvasios” su 
dainomis; taipjau dalyvaus Kompozitorius St. Šim
kus. pianistas; dainuos P. M. (iugienė akopanuo- 
janl p-ui Šimkui; p-lč Z. Laurynavičiule akompa
nuojant p-lci Milaševičlutei; pirmų sykj dainuos 
Mišrus Kvartetas; Moterų Choras dainuos naujų 
dainų ir dar bus kilų duetų ir sulų. Koncertui 
bus specialiai parvešiąs pianas. Po programai šo
kiai. Kviečia visus LMl’S 9-tos kp. Moterų Choras

akįs, visur sekė paskui žings
niai nematomų ypatų. Visur 
girdėjo tratėjimų revolverių ir 
i.'dėl bėgo iš vieno namo į ki
tą, iš vieno urvo į antrą, bet 
visur tas pats: visur prieš jį dvi 
didelės, baisios akįs nužudyto 
senojo tarno, kurios nuolat žiu
ri į jį ir rodos jis girdi gerai 
pažįstamą baisą: “Beproti. Iki 
galui tave persekios gyvos dva
sios”. Ir jis vėl rėkdamas pilna 
krutinę, bėgo iš vienų namų į 
kitus, iš vieno urvo į kitą mo
suodamas ilgu peiliu ir šaudy
damas į sienas iš revolverio.

Bet akįs vis žiurėjo...
šaudymai ir riksmas už sto

rų sienų liko kasdieniniu, pap
rastu gyvenimu milionieriaus, 
akyse jo tarnų... Niekas nebe-

Apleidę viską,
dirbo kas kam patiko, kas ką 
norėjo imdami milžiniškas al
gas nuo vyriausiojo, laikas nuo 
laiko pasigirdami šiokiu ar to
kiu nuveikimu užpuolikų.

Bet štai nuo kelių dienų ne
sigirdi šaudymų, 
mas ir už sienų 
pilnas ramumas, 
viai ir šauksmai 
josi tai vienam
re arba po žeme, urvuose; da
bar visur grabine tyla, niekur 
iiiicko negirdėt. Nusistebėjo tuo 
artimiausi tarnai, bet niekas 
nedrįso be prisakymo eiti vi
dun ir persitikrinti ką veikia jų 
laimingai — nelaimingas vieš-

ĮMiise to visa.

nutilo šauk$- 
užviešpatavo

Kad'ais šu- 
nuolat girdė

jai kitam m u-

noniu buihi, pereiti erškėčių 
sieną ir praspri^st pro sargybą, 
tada atsirastų labirinte siaurų 
takelių, einančių skersai vienas 
kito, ir galo kelionės niekada 
nerastų. Jeigu ir tai pasisek
tų, jis atsirastų tarpe trijų mu-

I rų, kurie visai panašus į vie-
' nas antrą. Ir tokiu budu jis nieko negirdėt.
negalėtų žinoti, kuriuose išlik- q<ur nematė; nieko jis prie sa
ro daužosi turčius. Apart visa 
to, nč viename muro ndbuvo ne;
vartų, nė durų, pro kurias ga
lima butų eiti vidun. Įeiti ga
lima tik per langus, kurie iškir-'

Dienos ėjo, o apie Musjiafą 
Niekas jo nie-

ta

TEISIŲ 
Vadovas ir Patarėjas

♦
Sutaisė L. I)e Marasse

Vertė V. A. Juristas.

Naudinga knygelė ypatingai norintiems iu- 
sipažinli su įvairiomis legališkor.iis teisė
mis. 141 pusi.

vietiniais laip-

vęs jam nuo kelių dienų neva
dina, su nieku per ištisą savai
tę nekalbėjo ir kas svarbiausia 
nešaukia ir nešaudo.

Mūruose vis ramu...
Praslinkus antrai savaitei, 

tarnai nusprendę lipti vidun ir'čio nuo žemes, 
[ tais, nuleistais iš vidaus pro la- dažinoli kas darosi su jų vien
ingų. Iš visų trijų mūrų Lšk:’:ii pačiu.
[urvai po žeme, kurie taipgi| Su pagalba sunkių geležinių 
Išlinkiai atrandami ir taip s’ker- jiomų lapo įgaužtas langas, ke
ksai vienas kilo suraityti, kad iš j lj()S durįs, O Mustafos vis ncbti- 
vieno namo į kitą buity sunkiau / Vo girdėt. Po kelių dienų jieš- 
įeili negu daeili iki mūrų.

Nuo šio laiko niekas,'net iš- vai, viename jų tarnai rado sa- 
tikimiauisieji tarnai, nežinojo Vo viešpatį gulintį viduryj «s- 
kur praleidžia dienas ir naktis los klano kraujo su įsmeigtu į 
jų viešpats Mustafa. Būdamas 
viename tų mūrų Mustafa yra 
užtikrintas nuo užpuolimo, bet 
nežiūrint į /tai 'tankiai praleis
davo dienas ir naktis požemi
niuose urvuose slėpdamasi nuo 
persekiojančių jį dvasių.

Tas atsargumas, namai, ur-

kojinio, kada tapo surasti ur-

krutinę peiliu.
šalimais gulėjo aprūkęs nuo 

šaudymo revolveris. 
V "

pė jo nuo persekiotojų. Dieną ir
■M

KAINA 50 CENTŲ.
Su prisiimt imu

“NAUJIENOS”
1739 So. Halsted St., Chicago, III.

Prakalbas
—rengia— 

LSS. 174-ta kuopa,

9 BALANDŽIO, 1919 M. 
LIBERTY SVET.

3925 S. Kedzie Av. kamp. 39 PI.
Pradžia 7:30 vai. vakare.

Įžanga visiems veltui.
Kalbės T. Dundulis ir Dr. A. 

Moti tvidas.
Draugai ir Draugės! Nepra

leiskite šių prakalbų. Atsilan
kykite visi kuoskaitlingiausiai, 
nes išgirsit daug naujų negirde-

Kvicčia visus,
LSS. 174 KUOPA.

aut 1957 Canalporl Avė., šidia 
W. 18th Si., Chicago, III. Pirmos 
mišios bus toj bažnyčioj Verbų 
Nedėliojo, Balandžio (April) 13, 
1919. Pamaldos prasidės 10 vai. 
iš ry to.

Retigiįos dvasiškus reikalus no
rintieji gali atlikti po jtiji) liuosu lai
ku. Taip kaipo spavedne, krikštas, 
šliubus, pagrabus, kunigas atlieka 
norintiems ir jusy namuose, ypač 
pagrabus norintiems kunigas laido
ja kūną iš namų stačiai į tautiškas 
kapines..

Seno Rymsko katalikų kunigas
S. B. K.

Telephone Boulcvard 2160

DR. A. J. KARALIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VALANDOS: 9—12 ryto 
2—9 vakaro 

3303 S Morgan St, Chicago, 111

Minykų 
Kunigų 
Darbai

Filipinų Salose
žingeidi knyga pasis
kaitymui. 64 puslapiai.

Kaina 35c.

“NAUJIENOS” 
1739 So. Halsted St. 

Chicago, III.

Bažnyčia!
švento Petro Apaštalo Lietuvių 

Tautos Katalikų Bažnyčia

buvusi 4538 ant So. Marshficld

KIŠENINIS

ŽODYNĖLIS
Lietuviškai-Angliškas t
Angiiškai-Liehiviškas

Talpina savyje reika
lingiausius, kasdie var
tojamus, žodžius. La
bai paranki knygutė ne
šiotis ir kiekviename 
reikale pasinaudoti.

Kaina 75c
Galima gauti “NAU

JIENŲ” Administraci- 
1739 So. Halsted Street 

Chicago, III.

' s - ' ; v ... į.' ■ ' i\ • r



Sereda, Balandžio 9, 1919 NAUJIENOS, Chicago, UI.

(kORESPON DENCIJOŠ’j
.L • - - <________________________ - - •__________________ hJ

elgimo, negalima bendrai veik
li vienoj kuopoj. Kalbėjo F. J. 
Bagočius, iš Bostono, Žinomą, 
koks tikslas prakalbų, tokios ir

E. CHICAGO, INI).

Prakalbos.

Balandžio 3 diena, LSS. 201 
kuopa parengė prakalbas. Kal
bėjo d. J. Jukelis. Publikos 
buvo pilnutėlė svetainė. Kuomet 
kalbėtojas kalbėjo apie Lietu
vos praeitį, visi klausėsi a lyd
žiai, 1x4 kada jis pradėjo lar- 
kuot kunigus, tai dalis klausy
toju pradėjo raukyties. mat bu
tą nemažai katalikų. Kada pa
baigė pirmą kalbą ir prisiminė 
apie aukų rinkimą, veik pusė 
publikos apleido svetainę, ne
žiūrint, kad kalbėtojas sakėsi 
kalbėsiąs dar aidru atveju. Del- 
ko tiek daug žnronių nelaukė 
antros dalies prakalbos? Tur
būt nesuklysiu pasakęs, kad 
tie žmonės, žinodami, kas ren-

DIDELIS TAUPUMAS 
i ‘ DEL EXTRA

NEŠIOJIMO
„Po kelionės j Kilauca, tai vei- 

, kiantis vulkanas ant Hawaii salų, 
tiktai mano vienos su Neolin pa
dais čeverykai ištesėjo ir ncnuply- 
šo. Daugelis iš musų būrio turėjo 
batus su įkaltomis didelėm galvom 
vinimis." Taip pasakojo p-ni 
Jean P, Lane iš Seattle, \Vashing- 
ton.

Aštri karbuota iš Kilanea vulka
no išmesta lava, paprastus padus 
kaip be matant supjausto į stnoėiu- 
kus. Neolin padai išlaikė bandymą 
ir JŲ gerumui-dru tumui pridavė 
ypatingą svarbą. Tos ypatybės su
teikiamos per moksliško pagamini
mo prdcesą. Moters, vyrai ir vai
kai, kuriem greit padai nuplyšta, 
privalo pirkti tiktai su Neolin pa
dais čeverykus. Krautuvėse gali
ma gauti įvairiuose pavyzdžiuose- 
stiliuose. Del eatra nešiojimo jie 
yra labai ekonomiški.

Kiekvienas šiaurius nuplyšusių 
čeveryky padus pataisys po jais 
prikaldamas gerus stiprius Neolin 
puspadžius, kurie labai smagiai ne
šiojasi, lankus, nepermirkstanti ir 
labai ilgai neplyštanti. Juos paga
mina Goodyear Tire & Rubber 
Bendrovė iš Akron, Ohio, jie ten 
išdirbinėja ir kojasparninius užkul
nius gvarantuojamus daug ilgesnį 
nešiojimą-išlaikymą negu visoki ki
ti užkulniai. ,

neoliąSoles

gili prakalbas, ėjo pasiklausyti 
kaip socialistai aiškina darbiniu 
ku reikalus? Ir štai vietoj so- 
cialistiškos prakalbos jie girdi 
laisvamanišką. Reikia pastel>ėt, 
kad d. Jukeliai Mockų pamėg
džiot visai nesiseka; kad gerinu 
butų, kad jis mažiau kalbėtų a- 
pie katalikų tikėjimą, kitais žo
džiais sakant, mažiau skelbtu 
Inisvnnybę, o daugiau aiškintų 

i darbininku reikalus, šiandien 
ir užuitieji katalikai įieško tei
singesnių žinių, eina socialistu 
rėngianuiosna vakaruosna i 
prakalbas, kad išgiidus ką nors 
nauja; jie nori susipažinti su 
pa šaulio darbininkų judėjimų, 
o čia musu darbininkiškas kM" 
kėtojas “akėja” jų tikėjimą.

Nors ir nenorėčiau, J n.* t tig
rių pasakyt, kad d. Jukelio pra
kalba, kokią čia jis pasakė, tik
ras lietuviškas šiupinys: per 
porą valandų “išaiškino” viską: 
Lietuvos istoriją; kaip veikia 
Lietuvos ir Rusijos bolševikai; 
revoliucija; šeimynų gyveni
mą; katalikų darbus, ir daug ki
lų dalykų. Iš vienos prakalbos 
bus galima padaryti daug temų 
ir visas atskirai aiškint, o mu
sų kalbėtojas tą atlieka vienu 
užsimojimu. Tai negerai.

Pasibaigus prakalbai, publi
kai baigiant skirstylies, įsirito 
pro duris policistas. Prieina p re 
staliuko, kurį vienas draugas 
buvo apkrovęs knygomis ir į- 
vaisiais laikraščiais, ir žiuri pa
sikreipęs, lyg katinas į lašinius, 
j pramoniečių organą “Proleta
rą”. Mat ant laikraščio yra 
paveikslėlis atvaizdinąs kare i

vį. sugrįžusį iš karės, prie darba 
rietės ir policistą. Matyt, tas pa
veikslėlis “dėdei” nepatiko, nes 
pradėjo klausinėti,.keikia čia c- 
šauti lite ratura, apie ką buvę; 
kalbama ir 11. Paėmė literatū
ros platintojo vardą pavardę ir 
adresą pasiėmęs vieną kopiją 
“Musų Tiesos” ir “Dilgėlių”, iš 
kiūtino. “Dilgėles” pasiėmė 
ele Ito, kad raudoni viršeliai, mat 
mano, kad ir turinys bus rau
donas. — Savoy.

prakalbos buvo. Kalbėtojas 
pirmiausiai nupiešė* dabartinį 
gyvenimo bėgi, kaip reikia būti 
prisirengusiems prie* u įbilda VO- 
jimo, kas tapo sugriauta revo
liucijas audru — beveičiiUit se
nąją biurokratiją.

Paskui prisiminė apie* dabar
tinę valdžią Rusuose, kuri, kal
bėtojo supratimu, nederamai 
elgiasi ir II. O taipjau barė ir 
musų lietuviškus “kairiuosius”, 
kurie* bijosi minių ir kitaip jų 
nevadina kaip lik palšojo minia. 
Girdi, jiems minių nereikia ka
da eina kalba apie* platų vislia
me nišką darbą, 'lik tada jiems 
reškia jų, kada jie nori pareng
ti prakalbas. Tada tai jie no
ri, kad kuodaugiausia tų pal
šųjų ateitų... Bet kam to 
'reik? Paklausė* kalbėtojas. 
Juk jus lik “rodąs” darote, kad 
tą ar kitą reikia braukti lau
kan. Žmonės, kurie* dirbo so
cialistų judėjime per eiles me
lų, ir buvo kalėjime, dabar jie* 
nebegeri, nes, mat, ncsivaduo.pi 
upu, o daro taip, kaip išmintis 
bei mokslas jiems diktuoja. Sa
ko, jeigu šitaip ilgiau bus. Są
jungoj neliks nė vieno, kuris 
norėtu dirbti loki antrino dar- c * *

bą. \
Tą pačią dieną buvo ir kitos 

prakalbos. Ten kalbėję) kuni
gas J. Jonaitis ir kokis tai Civili
škas, moksleivis. Re ngė lietuvių 
katalikių moterų susivienijimas. 
Buvo renkamos aukos dėl iš
pirkimo “laisvės” Lietuvai. Su
rinkta 189 doleriai su centais.

Taipjau tą dieną buvo Drau
gijų Sąryšio susirinkimas. Ži
noma, pas mus yra net du Są
ryšiai, bet abudu prastai gali 
veikti, nes ir čia lik kerštavi
mai .vieni prieš kilus. 'Tatai 
draugystės jų neremia ir ją at
stovai nesilanko. Kąjl ir yra 
keli, bet mažai ką galima veik
ti.

Taigi iio visų svarstymų buvo 
išnešta rezoliucija, kad butų 
‘.'mkiamas visuotinas lietuvių 

seimas. Taipgi buvo atsilankęs 
į konferenciją Marius, tas “gar-

re laikyti kitą susirinkimą 6 d. 
balandžio J. Bogarlo svetainėje. 
Po susirinkimo bus diskusijos.

Kas mylite lavinties, ateikite.
Kovo 23 dieną čia buvo su

rengta prakalbos. Kalbėjo J. 
Jukelis. Po prakalbų rinkta 
aukų j LSS. Agitacijos Fondą.

Aukavo šie draugai:
Juozapas Petrauskas, J. Dau- 

gėnas, A. Ablačinskas, J. Pet
rauskas, J. Laudanskas — po 
50 centu; J. Slanislaučius, G. 
Vacoras, K. Orlauskas, B. Eino
ris, A. 'Tamošiūnas, A. Mttnl- 
vidas, J. Kukuraitis, B. Grici li
nas, F. Baila, M. Lukosb, J. 
J. 'Tamošiūnas, J. Vinckus, P. 
Ivanauskas, P. Vilkas, J. Iva- 
nauskas, A. Muntvilas — po 25 
centus. Smulkių aukų surinkta 
$1.29. Viso $8.05.

Visiems aukavusiems taria
me širdingai ačiū.

— LSS. 177 kuopa.

ROCKFORD, ILL.

Forničiu darbininkų 
streikas.

EXTRA!
VILNIAUS VALGYKLA.

3212 South Ilalsted St., netoli 32-ros
Šiandien, Balandžio (April 9-tą 

pilnai tapo atida).via su naujaisiais 
įrengimais, išpuoliais, .dekoraci
jomis Lietuvos, kur atvaizdina musu 
gimtini kraštą Lietuvi). Valgis yra 
gaminimas grynai Lietuviškas ir ge
riausiu šviežiausią produktu taipgi 
visokius užkandžius. Kaina visur 
prieinama pigiau kaip kitur. Su- 
patarnavimu priinmiousiu. Yra kvie
čiami visi be skirtumo atsilankyti. 
Broliai ir sesutės, ateikite ir persi
tikrinsite, kad geriausia yra Vil
niaus Valgykla.

Kviečia širdingai. 
Broliai M. P. Malinauskai.

WATERBURY, CONN.

Prakalbos. — Susirinkimai.

Kovo 30 dieną čia buvo pia- 
kalbos. Bengė Socialistų Par
tijos Lietuvių Skyrius. Tai yra 
visai nauja- kuopa, susitverusi 
iš tų narių, kurie tapo prašalin
ti iš 31 kuopos, ir jiems simpa
tizuojančių žmonių. Mat dėlei 
nederamo tūlų “kairiųjų” pasi-

susis” kalbėtojas. Prašė, kad 
kaip galima darbuotųsi ta kon
ferencija, nes dabar ateinąs tas 
laikas, kada reikės surinkti mi
lijoną parašų “dėl išgavimo 
Lietuvos”.

Antra, jis “girdėjęs,” kąd ir 
Yčas atvažiuosiąs... Tai, girdi, 
mums reikalinga pasidarbuoti.

— Boblaukio Juozas.

Balandžio 1 dieną metė dar
bą forničiu darbininkai, viso 
apie du tuksiančiai vyrų. Dar
bininkai gerai susiorganizavę 
ir reikalauja 8 valandų darbo 
dienos su mokestini po 05 cen
tus į valandą.

Pradžioje samdytojai nepai
sė, nes manė gauti skebų ir ne
žinojo, kad jų darbininkai taip 
tvirtai susiorganizavę. Bet išė
jo kaip lik priešingai: skebų 
nėra, o darbininkai nė nesikla
uso, kol samdytojai nesutiks 
išpildyt jų reikalavimus. Be
lo, geležinkeliu darbininkai at- 
sisako priimti vagonus. 'Tą pa
tį padarė trokų darbininkai. 
Ponai tuo bildu gavo stiprų 
smūgį. Bet kas delei jų blo
giausia, tai kad alsakanlįs val
dininkai nesiskubina suteikt 
pageli jos...

Streikininkai kone išimtinai 
švedai ir lietuviai. Vienybe ta
rpi* jų puogejriaiisia. Streikini
nkų ūpą dar pakelia ir kilų li
nijų žadama parama: unijos 
žada suteikt visokos pagalbos 
ir ragina nepasiduot. Visa be
da lik tame, kad lietuviai ne
turi tinkamo kalbėtojo. Ban- 
dasi vienas, bet tas žmogelis 
nieko gera nepadaro, nes ir ne
drąsus ir dažnai pats nenusi
mano ką kalba. Rockfordie- 
čiai, j)asirupinkit užpildyl šilą 
spragą. Kurie galite kalbėti, 
ateikite! - Streikų Žvalgas.

ST. CHARLES, ILL.
HARRISBURG, ILL.

Iš LSS. 177 kuopos veikimo.
Ir tėvelis pateko bėdon.

Aš esmi speciali 
tas visų ligų

Akių, Ausy, Nosies, Gerklės ir Plaučių 
Aklumas, Kurtumas, Kataras ir Džiova

Gali būt prašalinta ir daugelyje atsitikimų iš
gydyta, jeigu gydys teisingai. Aš per daug me
tų gydžiau pasekmingai šias ligas.

Mano užrašas išgydytų ligonių yra aiškus pri
rodymas mano gabumo.

Aš atitaisau kreivas akis be skausmo vienu 
gvdymu.

Pritaikau akinius teisingai
Pasitarimas nemokamas.

W. M. LAWHŪN, M. D.
219 S. Dearbom SL (Prie* paČtf). Chicago, III.

DR. HAIR/
Specialistas ir jojo vėliausios 

Europinės metodos.
C H. HAIR M. D.

Mentor Bldg.
Paimk elevatorį. Kambarys 122.

Prieš North American Cafe 
39 So. State St., Kampas Monroe.

Ekzaminavimas dykai VALANDOS: nuo 9 ryto iki 8 vakare 
Nedaliomis nuo K) ryto iki 1 vai. po pietų.

LSS. 177 kuopa pradeda veik
li. Kovo 30 dieną ji turėjo sa
vo mėnesinį susirinkimą kur 
likos nutarta rengti prakalbą 
20 dieną balandžio K. Cernaus- 
kni, iš Cbicagos. 'Taipgi nuta-

;%.... ..y.'
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UXATED 
IRON
Jeigu jus nesate tvir

tas arba sveikas, jus tu
rite palįs padaryti seka
ntį bandymą: patėinykte 
kaip ilgai jus galite dir
bti arba kiek toli jus ga
lite nueiti be nuovargio. 
Tuokart paimkite du pe
nki ą granų plėškei i u Nu- 
xated Iron tris syk die
noje per dvi savaiti. 'ka
da ir vėl išmėginkit sa
vo stiprumą ir pastebė
kite, kiek iųs pasitaiso
te. Daug žmonių pada
rė šį išmėginimą, ir nu
sistebėjo savo pagerėju
siu stiprumu, pakantru
mu ir energija. Nuxa- 
ted Iron yra garantuotas 
suteikti užganėdinimą ar
ba bus grąžinami pini
gai. Gaunama pas visus 
gerus aptiekorius.

Balandžio 4 dieną čia lapo a- 
reštuotas tūlas airiu tėvelis — v
trijų rymo-katalikiškų parapijų 
dvasiškasai vadas. Sako, kad 
jam gresia kalėjimas. Jį įtraukę 
bėdon du jauni vaikinėliai, ku
riems jis buk neužtektinai skam
bučių davęs, kad “užsidarytų 
burnas”. .. Vaikšto toks gandas, 
buk kunigas jiems davęs apie 
du ar tris tuksllimčius dolerių. 
Ir tai jie netylėję! Jie buk reikiv- 
lavę dar daugiau. Kunigas su
galvojęs kitą būdą jų '“burnų 
uždarymui”: išėmęs prieš juos 
varanti). Be t tai tik sugadino vi
są biznį. Dabar nieks nežinom, 
kas iš visa to išeis.

Reikia pasakyt, kad tas “dva- 
siškasai įlėvas” buvo labai gar
binamas kaipo “geras ir doras 
kunigas.” Ir lietuviams jisai bu
vo žinomas. Dabar pasirodo, 
kad lai buvo gudrus apsimetė
lis, kurį negalėję pažinti dargi 
palįs artymiiiusieji jo seikėjai. 
Pasakojama, kad naktimis klcn 
bonijoj būdavo surengiama tam 
tikros rųšies orgijų, kur daly-

DlSTRtBUiOfiS

15* OZ. NCT wt

Kuomet Jus Perkate Salmon
Būtinai Reikalaukite

TRAOE MARK/

Veribest Salmon (Sockeye arba Chinoock) yra išrinkta iš salmon pa
gautų iš geriausio Pacifico salmon-gaudymo vandenyno. Jos yra su
dedamos netrukus j blokines, kurios gatavai randasi pakraštyje* 
naujausios mados mašinos prirengia jas visokiem pareikalavimams, 
kuomet patvirtina pačios mokslišklausios metodos.

j r

Tokiu budu, Veribest Sockeye 
arba Chinoock Salmon jus esate 
užtikrinti skaniu maistu augš- 
tos maistingos vertės. Mėginki
te jį užvaduodami mėsą. Jis ga
li būt sutaisomas daugeliu gerų

Moterįs!
Štai kenčiančioms mo

terims yra pranešimas 
nuo Mrs. W. T. Price iš 
Public, K y.: “Aš kentė
jau nuo skausmu... ji ra
šo. “AŠ sunykau dėl 
silpnumo mano nugaros 
ir narių... Aš jaučiausi 
esanti be vilties, be drą
sos. Aš beveik nebesi
tikėjau pasveikt kuomet 
nors, kuomet draugė su 
užsispyrimu reikalavo, 
kad aš

Imčiau

kliu. Veribest Sockeye arba Chi-

ARMOUR

GARDUI
Motery Tonikas
Aš pradėjau Cardui. 

Trumpu laiku aš patė- 
mijau žymų skirtumą. 
Su kas kartu aš vis stip
rėjau ir jis išgydė ma
ne. Aš esu stipresnė, 
negu buvau pirm kiek 
metų. Jeigu jus kenčia
te, jus gmite pagodoti 
reikšmę — būt stipria ir 
sveika. Tūkstančiai mo
terų duoda Cardui’jui 
kreditą už savo gerą 
sveikatą. Jis jums pa- 
?eibės. Mėgink CarduL 

as visus aptiekorius.
E-73

vaudavo ir anie du jauni vaikL 
nai.

Vietos anglų spauda žada pa
duot platesnių aprašymų apie 
to dvasiškio žygius. Įdomu bus

— Harrisburgietis.

skaitykite ir Platinkite
“NAUJIENAS”

noock Salmon ant savo lentynų. 
Ne tiktai galima jvairiuoti jūsų

rinimu užganėdinančiu pavilgu 
nelauktam svečiui.
Užsisakykite Veribest Sockeye 
arba Chinoock Salmon—tuo var
du — nuo savo krautuvninko 
šiandien.

• COMPANY
CHICAGO

Aš, ADOMAS A. KARALAUSKAS, SEKANČIAI RAŠAU.
Aš labai sirgau per 3 metus, nuslabnėjęs pilvelis buvo. Dispen- 

sija, nevirinimas pilvelio, nuslabnėjimas. Kraujo, inkstų, Nervu ir 
abeinas spėkų nustojimas viso kimo, ir buvau nustojęs vilties, kad 
begyvensiu visur jieškojau sau pagelbo.s, nesigailėlmi visoj* Ame
rikoj ir už rubežių, bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos.

Bet kada pareikalavai) Satutaras vaistų, Bitteria, Kraujo valyto
jo, Nervatona, Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui 
minėtos gyduolės uradėįo mano pilvas atsigaut, stiprėt, gerai dirbt 
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbt Inkstai atsigavo. Reu
matizmas pranyko, diegliai nebebadė no krutio*. Vidurių rėžimą/ 
išnyko po užnicšimui visą ligų Bėgiu 3 mėnesių išgerdavau kao so 
vaitė po buteli Salutaras, Bitteria, ir po 3 mėn. savo paveiksle p* 
mačiau tokį skirtumą kaip tarp dienos ir nakties Dabar jaučiuos 
smagiai ir esu linksmas ir 10II0 sykių dėkuoju Salutaras mylistų ge- 
rHdėjistci ir Iihkiu visiem savo draugam ir pažįstamiem st tokioio 
Oriiimibihis paiMfiv uuoširdšai kreipties pie Salulara*!

SALUTARAS
CHEMICAL INSTJTUTIONJ Baltiems. Pr<,t

1707 So. Halsted St- Teiephune Canal 6417 ckicaflo Ih

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS
ant Dury, Lentų. Rėmų ir Stogama Popiero

SPECIALIAI: Maleva malevojimui stuhy isvidaus, po $1.40 už gal.

CARE BROS, IVRECKING CO.
Iftoz.zoz* R Halflted RL Chlea*». III.

12th STREET
Tel. Kedzic 8902.

3514-16 W. 12th ST
Artj St. Louis Avė. 

CHICAGO, ILL.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos

A

TQRKISH./B
RUSSIAN 4;

Dr.A.Montvid
Gydytojas ir Chirurgas

1553 W. Madison »L 
Suite 600—612

Phone Haymarket 2563 
Valandos: 10 iki 12 ryto 
1739 So. Halsted SL 
Pbone Canal 4626

Naujienų Name 
Valandos: 6 iki 8'vakaro 

Nedėldieuiais tik Madison st 
ofise.
Rezidencijos telefonas 

West 6126.

DIDELE KRAUTUVE įvairių au
ksinių bei sidabrinių daiktų, kaip 
tai deimantų, laikrodžių, žiedų ir 

kaina.lt. Parsiduoda senoviška
W/

Užga-Taipgi taisoma laikrodžiai, 
nėdinimas gvarantuotas.

Peter A. Miller
2128 W. 22 St., Chicago

Prone Canal 58.38
Skyrius 4906 W. I I st., Cicero

TAISAU NAMUS
Murinu, cementuoju, pleisteriuo- 

ju ir viską taisau. Darbą atlieku 
speciališkai ir pigiai. Kam toks 
žmogus reikalingas, kreipkitės.

B. P. BAJUNIEC,

JOSEPH C. W0L0N 
LIETUVIS ADVOKATAS 

29 S. La Šalie SL 
Tetepbone Central 6301 

Vakarais 
2»11 W. 22nd Street 

Tetepbone Central 6990

Vyrišką Drapanų Bargenai
Nauji neatimti, daryti ant užsa

kymo siutai ir overkotai, vertės nuo 
$30 iki $50, dabar parsiduoda po 
$15 ir 25 dolerius.

Nauji, daryti gatavi nuo $15 iki 
$35 siutai ir overkotai, nuo $7.50 iki 
18 dolerių.

Pilnas pasirinkimas kailiu pa
muštų overkotų.

Visai mažai vartoti siutai Ir o 
verkotai, vertės nuo $25 iki $85, da 
bar $5 ir augliau. Kelnės nuo 
$1.50 iki $4.40. Vaikinams siutai 
nuo $3,00 iki 7.50

Atdara kasdieną, nedėliomis Ir va 
karais.

S. GORDON
1411 S Halsted str Chlea<e, D]
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te Lithuanian Ne ninku išnaudotojai stengiasi per-
*9

Telephone Canal ĮSOS
vadinamų statė conslabulary.
Tokio įstatymo projektas buvo Į kvaila,

Naujienos eina kasdiena, išskiriant 
nedddienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 S. Halsted St., Chicago, 
III. — Telefonas: Canal 1506.

Užsisakomoji Kaina:
Chlcagoje — pačtu:

Metms............. . ................
Pusei meto ......................
Trims mėnesiams .........
Dviem mėnesiam ...........
Vienam mėnesiui .........

Chlcagoje — per nešiotojus 
Viena kopija .............
Savaitei ...........................  .
Mėnesiui ................................... 60

Suvienytose Valstijose, ne ChicagoJ, Į 
pačtu:

Metms.................
Pusei meto........
Trltns mėnesiams
Dviem mėnesiam
Vienam mėnesiui.......................65

Pinigus reikia siųst Pačto Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

True translation filed svilti Ihe post- 
master at Chicago, III., April 9, 1919
as rcųuired by tiic act oi uci. t

Rusų bolševikai 
apie save.

• • • Y • 1 • * I»I < I *» 11 I <<« 1111 ll <7, l«71«f

kili rašo ir pasakoja apie ai rc<|iiired by the acl of Oct. 6,1917 
>s bolševikus gali būt tie- t

netiesos. Įdomesnės ži- Apie Padėjimą 
>s, kurias jie patįs apie sa- i • • •
ykus savo organuose skel-• IvUoljUJv*m

bia. Ir štai ko iš jų alsižinome. ---- —-
“Komuna”, pav., sako apie savo I Specialė Frazier Hunt koresp.
armiją: | |The Chicago Tribūne

blogvn ir blogyn. Kortavimas, 
girtavimas ir tinginiavimas per-! 
daug įsivyravo paskirtųjų oficic- 
riu personale. Del disciplinos

III.

Petrogradas, per žygūną

greitai dįla, kaip kad jas spėja-{ rėdamas surankioti kiekvienos 
me sutaisyti. Ir dėl to dau
giausia kaltas ištvirkimas ir m

i

mas mobilizuoti visus 1899 me
tais gimusius jaunus vyrus, bus! 
pavartota aštrių priemonių tam,! 
kad sustabdžius tą didelį bėgi- j 
mą vyrų iš kariuomenės. Nuo j 
šio laiko, už paliėgimą iš karino- į 
menės aštri bausmė sieks ne Į 
vieną lik pabėgėlį. Naujasis val
džios manifestas paskdbia, kad j 
už pabėgėlį bus baudžiami dar 
ir šitie asmens: pabėgėlio šeimy
nos galva ir visi jo šeimynos na
riai, nors ir mažesne bausme;' 
jo artimiausi viršininkai ir trįs [

ties dienų.

gali valdyti1 šalies. Ažuot sta
čius kokį nors gražų, naują 
visuomenes sąstatą, jie tik dra-

kovo 25 rašo tą ..... ..'1 As nuėjau pas vidutinį radi
kalą, kuris labai užjaučia Rusi-

Ekonomičeskąju Žizn 

gi vyriausiuose fabrikuose ji nu
puolus 55 nuošimčiais. Laikraš
tis sako, kad lokio puolimo prie- 

džiavimo. Del maisto stokos, 
praeitą mėnesį porcijos darbi
ninkams tapusios sumažintos 
50 nuošimčių, taigi pusiau to,

Kovojimas 
dėl kazokų.

tai, nusižiūrėję į Pennsylvaniją, 
rūpinasi įvesti kazokus ir pas 

kazokai mat, pasirodė labai nau
dingas kapitalistams pabūklas 

menes 
kluotą 
resanis

laiku; lodei lokių visuo- 
lėšomis užlaikomą gin- 
spėką išnaudotojų inte-

Imlų pravartu tu
rei kapitaiisiams visose valstijo
se. T uo gi labiau šiandič, kada 
darbininkai visur ima vis labiau 

i labiau nebositen-m nu 
inti v

reikalauti savo teisių. socializmas gali Imli tikruoju

minios nir

reiškimu — bet 
minė revoliucija 
Rusijos žmonių 
kuomet nebus daugiaus vergais.
Niekuomet supuvusia teismas ir 

vėl taėdė a ris tok ra t i j a 
neprigaus Rusijos milijonų. 
Niekuomet mužikas darbinin-gislaturų — Ohio, West Virgi

nijos. Illinois elc., lėčiau visur 
susitiko su tokiu grieštu darbi-(6.00

3.50
1.85 mu, kad legislatoriai kol-kas ne

drįso tokio įstatymo galutinai
I priimti. Illinois valstijos legis-

12 Į laiuroj projektas dar tebesvars-

(5.00 
3.00 
1.65 
1.25

giasi, kad jis butų urnai priim
tas, bet įstatymų leidėjai vis svy
ruoja: bijo rūstybės darbininkų 
organizacijų, kurios per savo

tų bandoma įvest kazokiją, tai 
jos sukelsiančios visą pragarą.

gislaluroj laimės: ar samdytojų 
interesai, ar darbininkų protes
tas

True translation filed with Ihe post- 
master at Chicago, III., April 9, 1919

(Copyright 1919 by thc Tribūne Co.)

apie dabartinį padėjimą ir alei- 
I lį, aš pasimačiau su daugeliu kei 
j shj žmonių. Tarp jų buvo vie- 
; nas įžymus mokslininkas, tarp- 
I • • • v • • ••tautiniai žinomas ir asmeninis

“Raudoniesiems nepavyko. 
Jie griūva; jie trupa. Devynios 
dešimts nuošimčių žmonių 
jiems priešingi. Jie palaiko sa- 
vo galybę lik raudonosios gvar

diją jie palaiko lik maistu ir 
didele alga. Tai tik gauja susi
dedanti iš kelių šimtų tremti
nių, kurie, sugrįžę, plėšia ir nai- 

senojo režimo ir kenčiančiai lig- 

greiti,” sakė jis. “Rusija nebu
vo prisirengusi prie kraštuti
nio visuomeninio išmėginimo. 
Darbininkų klesos, kuriuos jie 
apvainikavo, nebuvo gana paki
lę. Galėjimas, organizuojam 

bti vo perdaug sumonopolizuo- 
la augšlulinių kiršų, kurias 
jie sunaikino. Galų-gale Rusi
ja laimės. Bus didelių nusilei
dimų. Komunistų idėjos bus 
permainytos ir kas-nors, kaip 
nors iš šitj> alkio, teroro, pa- 

prideramą visuomeninę ekono

mą ir teisingumą visiems.

pasakoti šilų įvairių nuomonių 
begales. Reikia žinoti, kad Ru
sija pati nerado vaisto savo kliu 
lims. Josios sovietų vadai, jos 
alkani darbininkai, jos nusimi
nusi buvusioji buržuazija, jos 
akli, pikti kaimiečiai, jos siur

ša. Vienas dalykas stovi atsi
kišęs aiškiai ir neužginčijamai 
— revoliucija yra nuveiktas ink 
tas.

suniukusia gatvės puse tam, kad 

it saulėtuoju šonu nematęs 
skurdo. Kurlink nepakryptų 
šitos didžiulės šalies ateitis, kas 
neatsitiktų, šitas vienas faktas 
stovi aiškiai: Revoliucija yra 
nuveiktu faktu.

Tą sako tie, kurie tapo nu
versti nuo jų augštų vietų, api
plėšti ir niekinami; tie, kurie 
dirbdavo ilgas valandas fabri
kuose ir dirbtuvėse, o kurie du
bas važinėja motoriniais veži
mais į valdžios raštines, lą pa
sako. Pasipriešinimo ūpas yra 
giliai suleidęs šaknis. Dabarti
nis revoliucijos apsireiškimas 
gali būti nutrauktas ar atmainy
tas, bet kas neatsiliktu, Rusijos 
milijonai galų-gale paims viršų 
Jie iolai kovos, kol laimės.

Ir kas reikia daryli? Ameri
ka ir talkininkai dabar turi tris 
kelius, kurie, tarytum, sako aiš
kiai, kad tikro veiklaus karinio 
įsiveržimo nebus.

Vienu jų yra laikytis dabarti
nio veikimo budo, suteikiant 
keletą kareivių, pinigų ir mwra- 

le ūkams.
Antru yra visiškas ištrauki

mas kareivi jų ir izoliavimo 
(atskyrimo) veikimo būdas.

Trečiuoju yra atnaujinimas 
senųjų sentikių ir asleigimas 
vaizbos ir Lesivertimo.

Narsum, bet labai ncišmingu 
butų tas, kuris drįstų pasirinkti 
veikimo būdą; bet yra vienas 

nurodyti, o tai tas, kad Busijos 
revoliucija, taigi prispaustųjų 
minių ir niekais dedamų mi'ijo- 

nušauti savo oficicrius ir 
Ii namon. Kokia nebūk 

moka 
parei- 
butų 

ji ne
bus teisinga ir teisi, negalės il
gai būti. Žmonės žino, kaip 
ją nuspirti. Valdžia gali turėti 
galingą ir leroringą armiją, bet 
jei ji bus negera, jie ją numes.

Jei šita sovietų valdžia yra lik 
darbininkų atstovų valdžia ir 
ji nebandys suprasti kaimiečius 

arba badu privers juos nusilei
sti, ar kada-nors jis savo keliu 
nuvers juos. Jei šita sovietų 
valdžia neištesės duoti darbi
ninkams darbo, duonos ir gyve
nimo smagumų, kuriuos ji ža- 

naujos gaujos su pogromais ga-

True translation filed vvith Ihe post- 
inaster at Chicago, III., April 9, 1919 
as reųuired by Ihe act of Oct. 6,1917

Darbo Laukas.
Angliakasių stovis yra grasus.

Washington. — Administra
cijos viršininkai yra labai susi
rūpinę pranešimais pasiekian
čiais Dadbo Skyrių apie darbo 

mas yra tik pusiau nųrmalis. 
Delei numušimo mokesties mi

skolos popierius dažniausiai 
luoju liksiu, kad prasiimūKmis. 
Mekleriai pasinaudoja šitą pro
ga ir superka paskolos popieras 
su dideliu numušimu kainos. 
Yra didi'lis neramumas ir nepa- 

pasakyti, kuo /tas gali pasibaig
ti.

NAUJIENOS, UKIcagOj III
HMHa

ar valstybinis True tranąjntlon filcd with ILe po&t-
nuistcr ai Chicago, UI., April 9, 1919 
as reųuired by thc acl of Oct. 6,1917

Lenino armija.

stipresnė kovoti pajiega negu ji 
kuomet buvo pirmiaus. Ji y- 
ra gerinus išlavinta, gerinus ap
rūpinta, gerinus suorganizuota 

stančiai senųjų oficierių prisi
dėjo prie jos ir da|)ar turėdama

Apskritai, šita armija yra su
daryta, viena, iš miesto darbi
ninkų, kurie tikrai yra širdingi 
ir narsus revoliucionieriai, gana 
neskaitlingi, bet galingi savo 
gi’icštumu ir tikslu; antra, iš di
delės daugybės jaunų vyrų, ku
rie įsltojo kariumenen, nes ilgos 
karės suteikė jiems karinius pa
pročius; trečia, iš paprastų at- 
s i t i k i m ų j i e š k o j ų, 
kurie 1 i u o s s noru įsto
jo dėlto, kad eina kovos ir yra 
plėšimai; svetimšalinės vienu- 

dele daugybė austro-vengrų ir 
šiek-diek vokiečių kares belais
vių sava valia. Pastarųjų di
džiuma vra tikrais komunistais

Visi šitie yra liuosnoriai, bet 
šiandien eina mobilizavimas ir 
sovietai yra nusprendę surink
ti kariuomenę iš 3000000 vyrų.

Svarbiausia dalykas, kuris pa
laiko armiją, turbūt, bus duona 
ir užmokestis. Kareivis gauna 
pusantro svaro juodos duonos 
kasdien, o darbininkas lik pusę 

į mėnesį. Bet senieji laikai, kur 
galima buvo plėšti, praėjo. Ka- 

šaujamas.
Didžiuma augšlesniujų vielų 

ir visos vielos štabe dabar yra 
užpildytos senaisiais caro arini- 

oficieriais. 
eis i-

(ikraisiais

Jos generolai; ir 
Jiems po alkūnėmis yra 
liai komisarai, bet 
kariuomenes vadais yra jie.

jau aštri ir griešl i kaii> ir se
iliaus. Atmesta kaikurie pa
puošalui, k. v. pasveikinimas, 
(■palotai ii’ puošnus oficierių 
drabužiai, bet griešlas klausy-

ir kareiviai dabar yra bau
džiami lygiai. Daugumas naujų, 
jaunų oficierių, kurie tikrai ve
da kareivius, paeina iš miestų 
darbininkų klesos.

Manymas, kad sovietų armi
ja vra ncsusiklasomas būrys a-
VIŲ, 
turi 
mus
P*

yra visai klaidingas. Jie 
geras uniformas, nustato- 
šauluvus ir gerai maršuo- 
Arlilerija ir kulkasvaidžių

Dabar jie kontroliuoja visą 
europinę Rusiją, išskirant skly
pelį ledinėj šiaurėj, kur thlki- 
ninkai yra užėmę mažą juostą 
Pabaltmario provincijų, patį 
vakarinį Ukrainos kraštą ir siau 

jie turi didesnę dalį pussalio 
tarp Juodųjų ii} Kaspijos jurų. 
Jie lik nesenai atidarė turtingą 

dabar visomis jiegomis stengia
si apimti maistus pasilikusius 
po vokiečių grobimų 

pat Ura* ) kalnų, kur jie susire
mia su Kolčako sibiriečiais ir 
čecho-slovakais. Kiek asmeniš
kai teko matyti, kovojamasis 
baltagvardiečių ūpas šiaurinėje 

ra kur kas geresnė organizaci
ja-

“N A U J 1 E N A S ”
Skaitykite ir Platinkite

... . ■■■’ J

Skiitytoju Balsai
| Už iįretližtati šiame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako.]

i
Tur būt teks skirties.

Iš vienos stambios lietuvių 
kolonijos gavau nuo vieno savo 
draugo sąjungiečio (dabar iš 
kuopos pasišalinusio) laišką, 
kuriame jis, be kita ko, sako:

“Musų kuopos nepaprastame

škė: jeigu, girdi, jie, kuopos 
bolševikai, turėsią iš kur-nors 
priekabių, lai kaltę suversiu ant 
tų kuopos narių, kurie bolševi
kams nepritaria!”

Tai ve, iki kokio galo nuėjo 
kurie-nckurie musų kraštu li- 
nieji, vadinau lįs save “bolševi-

Bet dar jie vadina save ir “so- 
kuomet ištikrųjų 

lyde- 
užreiškimas rodo jį sto-

eialislais,
toks ano kraštutinių jų 
rio
vint ant vienos lentos su agen
tais provokatoriais.

Kur šitokie elementai kuopoj 
įsigali, ten socialistams nebėra 
kas veikti, nė ką-nors bendra su 
jais tureli. Jiems lieka lik kuo- 
greičiausia pasišalinti nuo jų 
ir atskirai organizuot irs, pri
sidedant tiesiai prie socialistų 
partijos.

Tos aplinkybės, turbūt, pri
vedė ir VValerburio socialistus

Anksčiau ar

kilų- kolonijų socialistai, nes 

ltingoj viešpatauja, darosi ne
bepakenčiamas. — Socialistas.

LAIKAI MAINOSI.

Buvo laikai, kada pasaulį 
valdė ginklas. Da/bar tečiaus įl
iejo toks laikas, kad jį norima 
valdyti — duona , Mat, gink
las jau nebegelbsli, nes Itie, kur 
pirma tuos ginklus vartojo, pra
deda atkreipti juos prieš savo 
naudotojus.

• Valdančioji klesa,, matyda
ma, kad kitokio išėjimo nėra, 
ųes minios yra išbadėję ir, be
lo, gerai išlavintos vartoti gii> 
klųs — bando jas 
duona.
lės nevisur rasi., 
tapo išeikvota laike brolžudin- 
gos skerdynės. Dideli laivai,

numalšinti
Bet kad ir los duonu- 

visa

didžiuliai sandėliai
Mat, bijotasi, 

nepasinaudotų
paleisli durnais, 
kad visa tuo 
priešas.

duona. 
Imsi iš 
— tuo 

niurnės

G eibe Ii
Bel dabar — 

norima gelbėti! 
l ik iš kur ją beimsi? 
vienų, o duosi kitiems 
nieko nebus atsiekta: 
pastarieji. >

Išrodo, kad dalykai povaliai 
susideda taip, kaip i anam o-

Tie, kur iki šiol tvarkė musų 
pasaulį, dabar neramiai dairosi 
ir laulda, laukia.... Laukia neiš
vengiamo. Teisyl/ės šaukian
tis balsas vis garsiau plisita po 
visas šalis. Ir netoli ta diena, 
kada kaltininkai dabartinio pik
to bus pastatyti prieš teisybės 
teismą ir turės atsakyti už savo 
darbus!

Laikai mainosi. Jų eigos jau 
niekas nebepajiegs sulaikyti. 
Pertoli nuėjo senojo pasaulio 
palaikytojai: į tamsos urvus- 
jau nebespės sugrįžti... Naujo 
pasaulio šviesa nušluos juos 
nuo žemės paviršio.

— Juozas Raibikis.

SAPNAS
Br. Vargšas.

o

ro-
Mergaite gulėjo lovelėj, 

motina dar skaitė kokį tai 
maną, į

Mamyte, — prabilo mergai- 
kodel tu jai nieko neda-te

Buvo dešimta valanda vaka
ro. Motina jauna dar moteris, 
skaitė prie stalo ir laukė kol 

skalnlbiėjo drebantis, pridusęs 
balsas tos senos susilenkusios 

še: “panyte, duok duonos, šian
dien dar nieko nevalgiau. Paši

siu...”
Negalėjo kūdikis savo prote

lyje išrišti klausinio: kodėl ma
myte lai senulei nieko, net 
šmotelio duonos nedavė. Atme
na gerai, kaip senule prašė, o 
mamytė jai atsakė: ‘‘eik lau- 

nespėsi kiekvienam ir paduoti”.
Vis manydama apie senulę ir 

mamytę, apie senulės prašymą 

jos gera mamytė, nieko senutei 
nedavė, Aliutė užmigo.

Spėjo akis suverti ir kūdikio 
akyse, stovėjo paveikslas: be
dantę akla ir sulinkusi senutė.

kas, maldauja: ‘‘duok, poniute, 
duonos šmotelį, šiandien dar

pa- 
me- 

kodel

Mergaitė, sujudinta tuo 
veikslu atvėrė savo dideles 
lynas akutes ir nežinia 
užklausė motinos:

mano

Mamyte subaudė mergaitę ir 
Aliutė, nerviškai krūpčiodama 
užmigo.

si paveikslas, bet jau kitoks.
Jaučia ir mato Aliutė, kaip 

jos gera mamyte rėdo ją, eit 
pavaikščiotų; mato, kaip duoda 
jai pihigus saldumynams ir išei
na linksmos vaikščiotų bulva
rais.

lo Aliutė sėdinčią seniukę su iš
tiesti ranka, tą pačią išdžiuvu
sia gįslola ranka. Palikus mo
liną pribėga ji prie elgetos ir 
nieko nemąsčius įmeta į ranką 
pinigą, bet matydama, jog 
seniuke nesijudina ir nei kiek 

mamylės sidabriniu, pažiurėjo 
pasilenkusi į veidą, ant kurio' 
vietoj skepetos, buvo užtraukta 
sena drobė.

lupos mėlynos ir patinusios, vei
das tamsiai mėlynas ir nors ji 
buvo negyba, bet Aliutei rodosi, 
kad ji vis dar prašo, ir dabar 
alkana...

atkartojo:
—Mamyte, kodėl tu jai neda- 

miai užmigo.
Ant rytojaus gerieji Aliutės 

duotų vaisių Aliutei nuošaičio- 
jimo.

Bet kas išgydis jausmingą 
kūdikio širdį?

Pranešimas
NAUJIENŲ 5 melų sukak

tuvių paveikslai parduodama 
Naijienų ofise — 1739 So. 

Ilalsled SI., arba pas fotog
rafų STANKŪNĄ.

3315 So. Ilalsled St.
Didumas 12 X 20 

Kaina $1.00

Sereda, Balandžio 9, 1919

Mano dalis.
Daug dienelių, daug gražių.

Jau praėjo nuo lo laiko, 
Kaip palikęs žaismes vaiko

Pajieškoti sau laimužes,

Kurių gamta, musų poni,

Ak, mačiau, mačiau žmonių 
Tam margajam, plačiam sviete,

Turi laimes ir perdaug!

Bet — jie puošnus ir išdidę— 
lai ne paprastas žmogus:

O manąją blaško vėjas, 
Daužo, neša kažin kur.

Pusę amžjaus išgyvenęs,

Iš bėdų bent išsikasiu —

Et, tuščia jau los dalies, 
Nebeerzinsiu minties:

Ir su ja susiderėjau

J. Š—lis.

True translation filed with Ihe post- 
niastcr at Chicago, III., April 9, 1919 
as i'cguired by thc act of Oct. 6,1917

KALINIAI LEIDŽIA LAIK
RAŠTĮ.

Tuscon, Ariz
1 ai k ra šti niskys lės da 1 y k u 

Vėliausiu

k lesų kovos kaliniai. Pilna ap
skričio kalėjime, Tocsonc’ ku-

litiniai-. Laikraščio vardas yra 
“Bastille”. Redakcijos straip- 

kiame nebūk laikraštyje.” Jis 
šaukiasi pas savo klausytojus, 
prašydamas “padėti organizuo
ti ir agituoti už O. B. U. (One

Uniją. Viešpačiai bijo šitos or
ganizacijos daugiaus negu at
stovų buto susidedančio iš so
cialistu.”

Kazimieras Gugis

Miesto Ofisas:
I?7 N. Dearbtrn St. 

1111-13 UnUy BMg.
Icj. Central 4411

Veda visokius reikalus, kaip kriminaliŠkuose 
taip ir civiliškuose teismuose. Daro 

visokius dokumentus ir popieras.
Karnų Ofisas:

3123 I. Halsted St.
Ant trečių lubų

Tel. Drover 1310

Ar reikia paskolos ant jusy praper- 
čių?
Ar ketinate pirkti ar parduoti, ar 
mainyti savo namą, lotą ar farmą? 
Ar reikia Insurance?
Ar reikia padaryti popieras ar per
žiūrėti abstraktus?

Kreipkitcs pria
A. PETRATIS i

CENTRAL. MANUFAGTURIN6 
DISTRICT BANK

1112 W. 35th St. Tel. Drover 6310 
Chicago, 111.

Bankas atdaras: Dienomis nuo 9 ry
to iki 3 po pietų • vakarais seredo- 
mis ir suhatomis nuo 6 iki 8 vai.

Liberty Bondsus
(Lilį išmokėtų, bondsus ir war 
savings stanips nuperka už cash 
Ėmei and Co., 740 W. Madison it., 
kampas st., kampas Halsted st. 
Room 232, 2ras augštas, virš Famoui 
Clothing Store, atdara vakarais iki 
8 vai. Nedaliomis nuo 10 iki 1.

Dr. D. J. BAGOCIUS I
Lietuvis Gydytojai ir t 

Chirurgas \
Ofisas 10900 So. Miehigan Avė. I

Rezidencija 10731 S. Miehigan f
Avė., Roseland, III. [

Telefonas tas pats rezidencijai j?
ir ofisui: PuHman 34X P

Vai.: 9 ryto iki 11 d.
2 no pietų iki 4 <
6 Iki 9 vakare.

DR. S. NAIKEL1S 
GYDYTOJAS IR C HIRURGAS 

4712 So. Ashland Avė. 
Vai. 9—11 a. m. 5 -6 p. iu.
Nedčliomis 10—12 a. m.

Phone Drovcr 7042 
Cicero officc 

4847 W. 141 h St.
Vai. 1—4 p. m. Ned. pagal sut 

Phone Cicero 39 
Rezidencija 3336 W. 66th St.

Phone Prospect 8585

i
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Lietuvių Rateliuose.
8RIDGEPORT

I’ramoniečių prakalbos.

Pčtnyčiojc, balandžio 2 die
na. Mildos svetainėj lietuviai 
pramoniečiai surengė prakal
bas. Kalbėjo K. J. Geležėlė a- 
pie svarbą vienos didelės uin? 
jos, kitaip — kokią naudą dar
bininkams atneša susiorganiza
vus r pramonės uniją ir ko dar
bininkai gali tuo atsiekti. Kal
bėtojas, matyt, gerai susipaži
nęs su tos unijos tikslais.

Pertraukoj dar buvo kitas už
silipęs ant estrados. Kalbėjo a- 
pie pusę valandos. Suprasti ką 
jis kalba betgi buvo nelengva. 
Mat, kalbėtojas vis sakė “ir dar 
viena istorija ir dar viena isto
rija’’... Ir taip, istorija po isto
rijos 4— publika vėlino jam 
žengt nuo steičiaus. Užbaigda
mas savo kalbą jis davė ženklą 
plodamas rankomis, kad ir pub
lika taip darytų... Tik, deja, 
kad aš vienas tesupratau ko tas 
kalbėtojas nori — ir plojau.

AR NORI GAUTI KELETĄ 
DOUEftlU DAUGIAU SIŪS 
SAVAITES UŽMOKESTĮ?

Be abejnės, kad nori. Ge
riausias kelias tam. Buk ener
gingas, dirbk su didesniu pasi- 
švenilimu negu dabar. Kiekvie
nas dirbdamas kiekvieną diena 
nuvargsta ir pradeda pamesti 
energiją.

Jeigu tu pradedi jausti, kad 
tavo darbas pradeda tave per
daug varginti, tavo veidai yra 
išbalę, tavo akys įdubę, tuomet 
tau būtinai yra reikalinga Par- 
toglory l’oniko, kuris jus pa- 
akstins ir priduos jums daugiau 
energijos.

Partoglory priduos jums dau 
ginu kraujo ir sustiprins jūsų 
visus vichirius ir tu galėsi dau
giau ir geriau dirbti ir tokiu bu
do daugiau uždirbsi.

Vienas butelis kainuoja $1.00; 
šeši buteliai tiktai 5 doleriai. 
Jus galite gauti tiesiai iš išdir- 
bėjų. Adresuokite:

APTEKA PARTOSA,
160 Second Avė., 

New York, N. Y. Dept. L. I.
Tie, kurie kenčiate nuo vidu

rių ligos, turite vartoti Parlola 
saldainius, didelė dėžute kai
nuoja 1 doleris. (G. 16)

Paskui padainuota naujasai 
Rusijos himnas ir dar kelios 
dainos. Kas dainavo pravardės 
nesužinojau. Verta dar pažy
mėti V. ČepHnskaitė (apie 13 
m. amžiaus) kuri savo storu ir 
skambiu balseliu ne vieną klau
sytoją užžavėjo. Beje pirmi
ninkas Kalauskas irgi geroką 

valandą kalbėjo apie tą pačią 
uniją - - kokią didelę baimę ir 
smūgį suteikia kapitalistams 
stipriai organizuota darbininkų 
spėka ir 11.

Vėliau rinkta aukų politinių 
kalinių naudai. Surinkta dvi
dešimts du doleriai su centais.

—Gvaizdikas.

VERTEIVIŲ NUMERIS.

M< s čia turėjome ir “Bridge- 
porto numerį,” kurį patiekė vie
no tau tiško laikraščio štabas. 
Svietelis tečiaus tą “Bridgepor- 
to numerį’’ vadina verteivių nu
meriu. Ir aš, nenorėdamas eiti 
prieš “publikos opiniją,’’ vadi
nu jį verteivių numeriu. Taip, 
pons štabas kartą ėmė ir apjo- 
vino, kad neužilgio išeisiąs ver
teivų numeris Girdi, tik tėmy- 
kite ir laukite. Taigi tėmijome 
ir laukėme ir dabar, ve, ką už
tėmi jęs, ką sulaukęs — užrašau 
skaitytojų žiniai. Verteivių, nu
meris pasirodė. Ant pat viršaus 
vieno puslapio, kuris tapo “pa
švęstas vien bridgeportiečiams,”. 
stambiomis raidėmis paznočy- 
ta: “Bridgeporto numeris.’’ Že
miau seka visų amatninkų, 
krautuvininkų ir proresionalų 
užsiėmimai ir jų biografijos. 
Gi nekuriu ir paveikslai įdėta, 
dargi su visais reikalingais nu
rodymais — adresu. Bet mes, 
bridgeportiečiai darbininkai, ko 
kia turime naudą iš to? Adre-C c

sas reiškia tą vietą, kur gyvena 
pons daktaras,, denlistas, ryl 
esteto brokeris, knygų leidėjas, 
laikraštininkas, hankierius kra- 
uluvninkas, apliekorius, advo
katas ir dar kitokių biznių dy- 
lintojas. Platus išreklamavi- 
mas, aprašymas kiekvieno, jų 
biografijos reiškia, kad jie visi 
nori duonos.

Man dažnai pasitaiko susi
durti su tokiais žmonėmis į ku
riuos net gaila žiūrėti. Jų gy
venimas yra stačiai apverktinas. 
Aišku, ir jie reikalauja pagel
bės. Tad kodėl nebuvo verta ir 
tų vargšų darbiningų biografi
jos nupiešti? Pono štabo laikra
štį jie rėmė daugiau negu visi 
verteivos.

Na, tiek to. Jeigu pons šta
bas “nieko nežino’’ apie juos,

tai aš pasistengsiu paduoti porą 
vaizdelių, musų dienraščio skai
tytojams.

štai vienas. Įeinu į tūlą na
mą. Namas nemažus — trijų 
augštų; skiepas, žinomas, ket
virtas. Turėjau reikalą su skie
pe gyvenančiais žonėinis. Pusi 
beklus į duris mane įleido pus
nuogė moteris ir paprašė atsisė
sti. A teisėjat(, apsidairiau — 
tamsu, langai užkamšyti su
niurkyta popiera, ant stalelio 
padėta Lietuva, Naujienos ir 
Draugas. Tai tikras proletaro 
painėms — pamislijau. Kalbos 
nebuvo kada užvesti, nes mote
ris, kuri mane įleido, greitai 
įbėgo į atskirą kambarėlį ir ten 
pradėjo kniurkyties su vaikais:

- gerk, Jonuti; gerk, mano 
brangiausis Jonuti... gerk. — 
Cit, cit, tu, kalė! Cit Brone, ne
verk! Aš tau tu... ak tu, Dieve 
mano, tie vaikai man ir galvą 
išuž... Girdėjoai kambaryje 
balsas.

- Kas gi, ar sergate? paklau
siau.

Taip mano Jonelis labai, labai 
serga... Visas karščiu apimtas.

Ar buvote pas gydytoją?
Ką čia gydytojas, atlups 

bent keletą dolerių ir tiek! O 
iš kur jų gauti?...

Tai vis gi reikia duoti ko
kią nors pagelbą....

Buvau drngštoryj parne
šiau ramunių, valerijonų. Bet 
nė mačija nė ką... Tnr būt tas 
padla drugštorninkas prigavo.

Kitas paveikslėlis.
Darbininkas, praradęs savo 

dantis, bevartodamas netikusį 
nuųslą j nugyveno savo amžį ne
išmokėjęs savo namo, nors jis 
ir dirbo bea (laidos. Jo tečiaus 
niekas neatmena, niekas nepa
duoda jo biografijos. Tarytum 
jis butų bereikalingas padaras... 
O yra kaip tik priešingai. Jis 
labai reikalingas — dargi ir pa
čiam ponui štabui! Nes kada 
darbininkas gyvena tokiame 
blogame padėjime?dirba ir ne
turi ko valgyti, neturi dantų, 
ne (tiri drabužių, neišmoka na
mo, šaltis ir badas barškina į jo 
duris — tada visiems “jiems’* 
yra geras gyvenimas. “Bridge- 
porlo numeryj” turėjo būt šito
kių biografijų. Pons štabas 
numerį taikė ne verteivoms, o 
p o n a m s bedžiams-darbimn- 
kams. Verteivas susirasime 
ims patįs be štabo pagelbos. O 
dantis ir kitus galus taip jau nu
manysime pafiksyti— kadir vi
sai nematę pono štabo patiek
tų biografijų apie garą dentistą 
ir jo biznio vietą.

— Gvaizdikas.

nų atgal patvirtino pasmerkimą 
elektros darbininkų unijos 134 
lokalo vedėjo Mielinei Boylc 
vieniems metams kalėjimo ir 
$500 pabaudos ir jo padėjėjo Ja 
mes Abenniller’o 60 dienų ir 
$500 pabaudos.

Juos nuteisė du melai tam at
gal tedera lis teisėjas Humph- 
reys sulig kaltinimu peržengi
me Shermano priešlruslinio ak
to jų paliepimais sreiko vedė
jams.

PABUDO PO 49 DIENŲ 
MIEGO.

Lydia Grey, KNnclų mergaitė 
623 Sberidan Rd. Evanstonc, 
kuri buvo be sąmonės per 49 
dienas Evanstono ligoninėje 
nuo taip vadinamos miegamos 
ligos praeitoj subatoj buvo pa- i • • • • •leista namon ir tikimasi, kad ji 
tuojaus pasveiks.

Per 49 dienas savo miego li
goninėje nevalgė jokio kieto 
maisto ir nešnekėjo. Daugelis 
gydytojų įdomavo šita liga.

STATYMO DARBAI EINA 
GERYN.

Statymo skyriaus sekretorius 
Peter C. Hoey apreiškė kad 
tuojaus prasidės visokie staty
mo darbai. Per kovo mėnesį, 
pasak jo, skaitlius išimtų leidi
mų namams statyti 110 nuošim
čių didesnis negu buvo per tą 
mėnesį 1918 m. Tarp kitų ren
giama statyti daugybė namelių 
vienu, dviem ir Irimi kamba
riais.

AKTORĖ ATĖMĖ SAU 
GYVASTĮ.

Aktorė Kuilį Masscy apsitai
sė savo geriausiais drabužiais, 
atsisuko gasą virtuvėlėj savo 
kambariuose pu./ 3903 Grand 
Blvd. ir pasirįžo numirti. Du 
oficieriai rado ją jau be žado as
loje beguliančią ir už valandos 
ji numirė Fort Dearborn ligo
ninėj.

GAL NUMUŠ KAINĄ 
GAZUI.

CICERO

Susirinkimas.

T
Mes perkame Liberty Bond 
Stamps už pilną “Cash” vertę. 
Atneškite arba atsiųskite į 
Atdara kasdien nuo 9—(i 
t tarninkais, Ketvergius ir 
Subatomis 9—9.

ir War Savings C ASIHI
J. G. SACKHE1M & CO.

1113 MILVVAUKEE AVĖ., 
arti (iirard St.

Hoffman Prirengiamoji Mokykla
Mis išmokysime jus skaityti, rašyti ir angliškai kalbėti į la

bai trumpą kliką. Mes taipgi prirengsime jus į kolegiją ir uni
versitetą. Musų mokytojai yra progresyviai ir draugiški. Atei
kite ir pasikalbėkite su musų mokiniais lietuviais, kurie viską 
pasakys apie musų devynių melų pasekmingą karjerą. Musų 
lietuviai mokiniai suorganizavo draugystę, kurioje po vadovys
te |>-no J. Laukio mokinasi lietuvių kalbos ir literatūros. w

Ateikite pasikalbėti su pro f. Hoffman, musų princiĮKilu. Jis 
jums pagelbės jūsų moksle.

1537 Norih Bobey SL, (Arli'Milvvaukee Avė.)

Iš priežasties ligos parduodu kaip uždyką 
Teatrą Krutamu Paveikslų pirmos klesos padė-

■ jime. Neša apie $100.00 čysto pelno j savaitę. 
B Jeigu tam reikale nebuvote, tai aš išmokysiu už

dyką. Kiekvienas gali tą reikalų vesti ir turėti 
gerą pelną. Atsišaukite

■ S. SOKALSKIS,
29 S. La Šalie, Room 336, Chicago, III. 

' J_____________________________ ._ -

Balandžio 6 d. SLA. 191 kp. 
laikė savo mėnesinį susirinki
mą. Kuopon įstojo vienas nau
jas narys ir vienas persikėlė iš 
kitos kuopos.

Tarp kita nutarta pirkt namo 
statymo bendrovės Šerų. Vie
nas biznierius ločiau labai prie
šines pirkimui serų. Jis dargi 
pradėjo “aiškinti/,” Jbuk pirki
mas šėrų reiklius aiškų eikvoji
mą pinigų ir lt. Kažin, kodėl 
jisai taip sakė?

Taip jau nemažai kalbėta a- 
pie busiu tį visuotiną seimą, ku
ris žada įvykti gegužės mėnesyj. 
Čia jau išrinkta speeialė komisi
ja, kuri bures raginti vielos lie
tuvių draugijas rengtis prie bu
simojo seimo.

'Lalai draugijos, kur pritaria 
minėtam seimui, privalo reng- 
ties. Mokėkime ginti savd rei
kalus! .—Teisingas.

Valstijos viešoj j) pa ta rtu,h vie
nio komisija žada numušti kai
ną gazui, atradusi, kad Gazo 
kompanija neišpildė savo pasi
žadėjimų, ir kad pagaminimas 
gazo dabar yra daug pigesnis.

Pernai rudenį komisija pakė
lė kainą gazui nuo 80 iki 88 cen
tų tūkstančiui pėdų gazo tąja 
sąlyga, kad kompanija suteiks 
prideramą patarnavimą varto
tojams. Bet dabar komisijos 
gazo žinovai atrado daug kom
panijos kalčių. Jie šako.

Kad ji nuleido niekais nuo 
60,000 iki 70,000 pasiskundimų, 
kuriuos ji apturėjo ir su kuriais 
ji nieko nedarė.

Kad ji peržengė įsakymą drau 
džianlį uždaryti gazą, kur są
skaitos teisingumas ginčijamas;

Kad jos agentai grūmoję už
darymu gazo vartotojams dar 
pereitą šeštadienį.

Kad darbininkai, ne lik rašti
nės, bet ir dirbtuvės nėra atsa
kau lįs;

Kad kompanija neima gerų 
darbininkų ir samdosi “knygve- 
džius” už $50 ar $60 mėnesini;

Kad kompanija gavo pakėli
mų kainos, tvirtindama, jog jai 
išeina 4!/2 galiono žibalo pada
rymui 1000 kubinių pėdų gazo, 
o tuo tarpu toji apštis gazo ga
lima padaryti iš 3*/ų galiono ži
balo.

Komisija žada tuojaus numu
šti laikiną kainą gazui iki 81c. 
už 1000 kub. pėdų iki bus nutar
ia, kokia kaina turi būti.

UNIJOS VADAI NUBAUSTI 
KALĖJIMU.

GAISRAS PADARĖ $100,000 
NUOCSTOL1Ų.

Suv. Valstijų apskričio ape- Užvakar naktį gaisras padalė 
liuojamasis teismas keletas die- $100,000 nuostolių Indepeudeut

Jei jus nutarėte keltis į savo naują reziden
ciją arba gyvenimo vietą, duokite mums sa

vo užsakymą dabar

Perkelti Jūsų Telefoną
Mes reikalaujame trisdešimts dienų prane

šimo ant perkelimo užsakymo tarp
Balandžio 15-tos ir Gegužio 15-tos

Lengviausias būdas yra telefonuoti jūsų už
sakymą. Pašaukite official 100 — mokėti 

nereikia.

CHICAGO TELEPHONE COMPANY

pakavimo kompanijai ir sulaikė 
nuo darbo 700 darbininkų.

Užsidegė trijų augštų mūri
nis namas, kur buvo sudėta trą
šos. Tik-tik nesudegė šalinis 
medinis namas, kur yra laiko
ma už č 150,000 odų.

NEPAŽĮSTAMA MOTERIS AU- 
TOMOBILIAUS SUVAŽINĖTA.

t i*siaurinio pakraščio stočių po
licija užvakar vaikščiojo po na
mus, bej ieškodama kūdikio tė
vo; kūdikio molina paaukojo 
savo gyvastį begelbėdama savo 
vaiko; ji papuolė po lekiančio 
automobiliaus ratais ant Shcri- 
dan kelio ties Margute terasa. 
Suvažinėta žmona yra silpno 
sudėjimo, mėlyno seržo sijonu, 
balta jake ir juodu pliusiniu 
ploščiumi yra pas graborių Geo. 
Klaner, 1717 Broadway. Kiše- 
niuje pas ją rasta $1.15 smul
kiais pinigais ir sutrinta žindo
moji bonkelė. Moters amžius 
išrodo ant 25 melų. Kūdikis a-
pie 6 mėnesių atiduotas į Lake 
Vie\v ligoninę; apturėjęs vidu
rinius sužeidimus ir gal taipgi 
mirs. Suvažinėjo ją William 
Colvin, 18 melų vaikinas, 5910 
Sheridan Bd.

MIESTO BYLA DEL 10,000,000 
DOLERIŲ ATIDĖTA.

Miesto byla su gazo kompani
ja, kur miestas pajieško iš kom
panijos $10,000,000 apskričio 
teisme pas teisėją Torrisoną la
po atidėta iki bal. «11 d. dėlto, 
kad adv. Richberg turėjo būti 
pas viešojo patarnavimo komi
sija ir dėlto, kad miestas pats 
nėra dar nutaręs kaip jis pasi
elgs.

NUTEISIMAS TRIJŲ RUBSIU- 
VIŲ SREIKININKŲ 

UŽTVIRTINTAS.

Vakar apeliuojamasis teismas 
pa tvirtino bausmes žemesniojo 
teismo paskirtas už prasižengi
mus susirišančius su rubsiuvių 
streiku 1917 metais. Nubaustie
ji yra :

Sleve Suinncr, 60 dienų; Sa- 
muel Schuester, 6 mėnesiais ka
lėjimo ir $100 bausmės ir Sa
muli Handleman, 5 mėnesiais 
ma už $150,000 odų.

BUVUSIS POLICISTAS 
PASTOJO KELIĄ.

'l’rįs mėnesiai tam atgal B. 
Reorden buvo policistu prie 
Įlydė Parko stoties, bet jis ne- 
pasiliovū girtuokliauti ir tapo 
atstatytas nuo vietos, šeštadie
nio vakarą, kaip policija sako, 
jis atsistojo po apačia gelžkelio

I Sergėkite savo akis į

Neužsitikėklt savo regėjimo pir
majam by kokiam neprityrusiam 
aptiekoriui, auksoriui ar keliau
jančiam pardavėjui, nes jie su
teiks jus akims tik daugiau blogo.

Aš turiu 15 metų patyrimą ir 
!|aliu ištirt jūsų akis Ir pririnkti 
ums akinius tikrai. Darbą aV 
ieku belaukiant, užtikrintai.

Jei jums akiniai nebus reika
lingi. mes tai jums pasakysima.

JOHN SMETANA
AKIU SPECIALISTAS

1801 So. Ashland Avė., Chicago, 
Kampas 18-tos gatvės

S-čios lubos, viri Platt’o aptiekos 
Tčmykite | mano parašą

Valandos nuo 9-tos vai. ryto iki 
I vai. vakaro. Nedėliojo nuo I 
vai. ryto iki 12 valandai dieną.

ties 79 gt. ir Stoncy Island Avė. 
ir laukė praeivių. Atėjo Mrs. 
Mary Koesch, 8019 Kimbark 
Avė. ir jis atkišęs revolverį pa
reikalavo iš jos, kad ji atiduotų 
savo krepšiuką. Bet toji vii na 
ranka nusitvėrė už revolverio, 
kita už savo krepšiuko ir ėmė 
rėkt. Netoliese ėjo žmones ir, 
ant jos riksmo subėgę, suėmė 
buvusį policistą ir atidavė poli
cijai. Dabar jis yra kalėjime ir 
laukia didžiojo posėdi ninku tei
smo nutarimo.

True translation filed with Iho post- 
inaster at Chicago, III., April 9, 1919 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917

DARBO PARTIJA REIKA
LAUJA PAGELBOS 

BOLŠEVIKAMS.

Užuojauta bolševinci Rusijos 
valdžiai ir reikalavimas, kad A- 
merikos kareiviai tuojaus butų 
ištraukti iš Busijos buvo išreikš
ta rezoliucijose priimtose užva
kar Cook apskričio Darbo parti
jos suvažiavime, įvykusiame
pu. 175 W. Washinglon gt.

Rezoliucijose pasakoma, kad 
“Amerikos darbininkai gelbėjo 
susidraugavusių šalių darbinin
kams pavergti Rusijos darbi
ninkus talkitfinkų bilrjonkrių 
naudon’* tąja pasekme, kad jie 
“pasiunčia šimtus tūkstančių 
darbininkų vyrų ir moterų bai
sioji bado mirlin,’’ kalba apie di
delį nedarbą Amerikoje ir pas
kui ręikalauja:

1. Tuojaus ištraukti S. Val
stijų darbininkus kareivius, pa
naudojamus Rusijos sovietų 
respublikos smaugimui.

2. Tudjaus nuimti visokią 
blokadą.

3. Kad Suv. Valstijos privers
tų tuojaulinį gaminimą išgabe
nimui kuoplačiausiu galimu 
plotu, idant kiekvienas bedarbis 
ir bedarbė šalyje turėtų užsiė
mimą ir kad, jei kur lokis užsi
ėmimas negalimas, valdžia pri
verstų darbdavius atlyginti vi
siems darbininkams.

Už $50.00 arba LAISVĖS 
BONDSA

nupirksi labai gražų $200.00 vertis 
Phonografą, pasilikusį sankrovo
je, Šita mašina beveik nauja, prie 

jos randasi rinkinys 
24 rekordų ir dęi- 
mantinė alata voltui. 
Mos taipgi tui imc kc- 
Jctz augštos klesos 

phonografų, kuriuos 
mes parduosimo už 
bile pasiūlytą kainą 
už tai kad mes turime 

pratuštinti
Mes taipgi 
$650 playcr 
garantuotą 10 metų 
ir vartotą tik 8 savai- 

parduosime už $325.

vietą, 
tinime 
piano,

tos, kuri mes
,li:t GYVENATE UŽMIESTY.!, MES 
PRISIUSIME C. O. D. • LEIDŽIAME 
APŽIŪRĖTI, ši yra stebėtina pro
ga. Ateikite arba rašykite tuojaus. 
PRISIENČIAME UŽ DYKA.

WESTERN STORAGE HOUSE 
2810 W. Harrison St. Chicago, III. < 
Atdara uuo 9 ryto iki 9 vai. Nedė- 

liomis nuo 10 iki 4

Dr. A. R. Bliimenlhal |

Akio ĖgMminuoja Dykai
Gyvenimas yra s 

taičias, kada pra £ 
nyksta regėjimą.

Mes vartojam | 
pagerintą Oph- J 
thalrnometer. Ii- t 
patinga doma at- 3 
kreipiama i vai- į 

kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak. fl 
nedėldien. nuo 10 iki 11 dieną. | 
4649 S. Ashland av. kam p. 47 st ’ 

Telephone Yards 4317 
Boulevard 6487.

sbshneramini

Telephone V;. !•: '.032 j 

Or. StupniSKi! 
3109 S. Morgan st. Chicago

VALANDOS: Nuo f iki 11 ryto • 
ir nuo 5 iki 8 vaka.e

DR. M. HERZMAN I
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 16 me- | 
tų kaipc patyręs gydytojas, chirurgą" ’ 
ir akušeris.

Gydo aitrias ir chroniškas ligas, vy- 
IŲ, moterų ir vaikų, pagal naujausias 
metodas X-Ray ir kitokius elektros prie- į 
takus.

Ofisas (r T.abaratorija: 1025 W. 18tb J 
St. netoli Fisk St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų. * < 
6~8 vakarais. Telerbcne Canal 3110. j 
GYVENIMAS: 8412 S. Haisted Street .

VALANDOS: 8-£ ryto, tiktai

BoriA »S8 8. A0hla*« BIt4. Chieftrv 
T«l«pb«a* Kaysarkat M44 

DR. A. A. ROTH
BU8AS GYDYTOJAS Ir CHIRURGAI 

tyeeiallBtas Moterišką, vyrl4ką. 
VaJką ir vUą chreclifrą lirą

OflBM: W4 S. Halat«4 8L, Chfcar 
Urevay

VALŪNUOS: 1B-1I ryto. « 4 < •¥**»*
T- -M vakaro N«d4Ho«l» 1U—18

Dr. Leo Awotin !į 
Gydytojas, Chirurgai Ai išaria H 
1920 80. Halsted St, Chleaga. H 
Kalba lietuviškai, latvilkai ir h 

rusiškai
Valandos: 10-12 rytą; 6-9 va- U 
kare. Tel. Canal 43G7. j
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ZAKEIVIV LAIKRAŠTIS.

Vakiu* vidiirinit'slyj sveiki ir 
nesveiki kareiviui iš Forto She- 
ridano pardavinėjo laikraštį 
“Slieridati Heeall," kareivių ir 
kareiviams leidžiamų iš Fort 
Sheridano. Publika labai įdo
mavo tuoju laikraščiu ir labai 
pirko jį.

GREAT LAKĘS 
UOSTAS.

Jūreiviai mokinimo stotyje 
Great Lakęs yra plenujama iš
taisyti uostas. Yra manoma iš
taisyti uostas gerumu lygus uos
tams Norfolke, \ a. ir San Die
go ('.ai. Ištaisymas atsieis $1,-

---------- V-

NEMOKĖJO MAŠINĖLE RA
ŠYTI, ATSIDŪRĖ ŠALTOJON.

Detektyvai I'itzpatriek ir 
Lynch užvakar pamatė, kaip 
vienas vyras rašomųjų mašinė
le nešinas įėjo smuklėn prie 
State gatvės. Jiems atrodė, 
kad jis gal tų mašinėlę yra pavo- 

*gęs, ir pasekę jį. rado, kad jis 
norėjęs jų atiduoti bartenderiui 
už paintę degtinės. Detektyvai 
užsipuolė ant jo, kad jis ma\į^ 
nėlę pavogė; bet tas gynėsi. Pa
klausė pas jį, ar jis moka su ja 
rašyti, jis atsakė, kad moka. 
Bei, kada jam paliepė parašyti, 
jis ilgai prakaitavęs nieko nepa
rašė ir detektyvai jį* nugabeno 
šaltojon.

- j1”"'1—-------- - ~ ‘

Praneši tnai
Pastaba atsiunČiantfcma draugijų 

pranešimus: — 
Draugijų viršininkai ar įgalio
tiniai, siųsdami Redakcijai 
pranešimus, turi būtinai ant 
to paties pranešimo pasirašyt 
savo vardą-pavardę ir adresų 
Redakcijos žiniai. Kitaip pra
nešimas nebus įdėtas.
Draugijų pranešimus apie 
mitingus etc. skelbiame dy
kai, bet jie turi būt trumpai 
surašyti, kad neužimtų daug 
vietos, ir atsiųsti Redakcijai 
iš vakaro ne vėliau kaip iki 8 
I* M Nesuspėjant raštu, galima 
telefonu, Canal 1506, pranešti 

— Redakcija

Dramatiško Ratelio bei Dramos 
Draugijos nariu susirinkimas įvyks 
pčlinvėioj ,ataudžia 11. MeldaMo 
svetainėje 2213 AV. 2v-rd Place. Na
riui prašomi susirinkti lygiai 8 vai. 
vakare. -

Brighton Park. — LDLD. 1()l kp. 
mėnesinis susirinkimas įvyks ket
verge, 10 diena balandžio, 7:30 vai. 
vakare T. Maženio svetainėje 3834
So. Kedzie Avenue. — P. Gura

LSS. 81 kuopos susirinkimas 'vvks 
ketverge, 10 dienų balandžio. Liuo- 
sybės svetainėje, 1822 AA’abansia 
Avenue. Pradžia 7:30 valandų vak. 
Visi ‘nariai malonėkite zsiLsirinkti. 
nes bus renkami delegatai j VIII 
Rajono konferencijų.

Rast. J. D. Bendokaitis.

ROSELAND. — Ketverge, balan
džio 1|) dienų. Stančiko svetainėje 
įvyks didelės prakalbas. Rentf’a P. 
P. D. unija. Kalbės K. Geležėlė, iš 
Chicagos. Pradžia 7:30 valandų va
kare. Visi kviečiami atsilankyti.

— Komitetas.

I SS. Devinto Rajono kuopoms J. 
Jukelis įkalbės sekamose dienose: 
10 dienų balandžio Sbeboygane, 12 
dienų -— Milwaukeej, 13 dienų — 
Bacincj, Ig dienų — Kenoshoj (L. 
M. P. S. kuooai). Draugai, pasisten- 
gk’le gerai išgarsinti.

IX raj. seki*. J. Marcinkevičius.

4 kp. turės savo mėnesini 
susirinkimą šiandie, seredoi, ai. 9 
d.. Mildos svetainėje. Susirinkimas 
prasidės 7:30 vai. vak. Bus renkami 
delegatai Aštuntan Rajonai). Nariai 
ir narės ateikite laiku ir atsiveskite 
naujų narių. __ Valdyba.

LSS. 171 kp. rengia prakalbas pe- 
r*“ioje. balandžio 9 d.. Lilurtv svet., 
3925 S. Kedzie avė. Pradžia 7:30 v. 
vaka’-e. Inžentfa visiems vltni. Kal
bės T. Dundulis ir Dr. A. Montvi- 
dns. Draugai ir draugės! Nenamirš- 
kite ųlsilankyfi visi kucskaillingiau- 
siai, nes išgirsite daug n.ivjų negir
di tų it svirių dalykų, • Lomi tetas

Svarbios prakalbos su pamargini- 
mais rengiama seredoj, balandžio 
9, l.iuosvbės svet,, 1822 AVabansia 
avė. Pradžia 7:30 vai. vakare. Kal-

* Kės 4\. Geležėlė ir kili. Atsilanky
kite visi vyrai ir moters .susipažint 
su PPD. idėja ir tikslais.— Komitetas

VVcst Pullman, III. — LSS. 235 kp. 
lavinimus susirinkimas įvyks šėrė
juje, bal. 9, Lietuvių svet., 11916 
So. Ilalsled st. Pradžia 7:30. vai. v. 
Trinu diskusijų: “Katrie teisingesnę 
pozicijų užima, dešinieji ar kairie
ji socialistai**. Kviečiami ateit ir 
lie, kurie nvprigulile prie kuopos.

— Komitetas,

Kensington. — Liet. Suvienyta 
Valgomų Daiktų Bendrovė įniks s 
savo susirinkinh) bal. 9 <1.. 8:30 y. 
vakare, A. Žilevičiaus svet., 361 
Kensington avė. Draugai Kutinai al- 
silanks kilę, nes bus svarbus nutari
mai, _ prot. Bašt. Ig. Buzas.

Roaeland. — LMPS. 25 ir 67 kp. 
bendras susirinkimas liksiu suvir
us Ii tas dvi kuopas, pagal konferen
cijos nutarimu, Įvyks seredoj, bal. 
9 d., 8 vai. vakare, Palmei* Park sve
tainėj. Visos narės abiejų kuopų 
kviečiamos atsilankyti pažymėtu 
laiku.

LMPS. III Rajono Valdsba.

Roaeland. III. — Aušros Knygyno 
Palaikančių Draugijų Delegatų susi
rinkimas įvyks seredoje, bal. 9, 7: 
30 vai. vak., 109(10 Michigan avė., 
Aušros kambariuose. Visi delegatai 
kviečiami atsilankyti paskirtu lai
ku. Bašt. F. Bruškaitė-Verekojienė.

LSS. 234 kp. komisijos susirinki
mas įvyks seredoj, bal. 9 d., adre
su: 23<M» S. Stale si r., ant trečių lu
bų. Pradžia 8 vai. vak. Komisijos 
nariai kviečiami Kutinai atsilanky
ti. —Seki*. A. Audickas.

North Sidės Viešas Knygynas ren
gia dideli piknikj nedčlioj. gegužio 
11 d., National Grove darže ir šimt
ini prašo visų kitų draugijų šios a- 
pielinkės nerengtų nieko tų dienų.

KOMI TETAS.

Chorų domai. — Visų tų chorų, 
kur priklauso Susiv. L’et. Soc. Dai
nininkų Amerikoj, valdybos šiuo y- 
ra prašomos prisiųsti savo adresds 
naujai susivienijimo valdybai. Siųs
kite juos sekretoriaus adresu: I’. 
Janilionis, 2526 \V. 45 PI., C.hi<*ag<», 
m.

ASMENŲ JIESKOJIMAI
.1 IEŠKAI’ draugų gyvenančių Du- 

nbar, \Vis. (svarbus reikalas), la
bai busiu dėkingas, jei kas nurodys 
adrisų ūkininko arba šiaip gy\eil
iojo iš apielinkės Dunbar \Viscon- 
sin, Marnette Co.

.lohn Buris,
Box 135 Mindei), \V. Va.

PA.I1ESKAU savo brolio Petro Ta
utkaus, kuris balandžio 1 d. išėjo 
nuo manęs ir nesugrįžta. Jis pats 
arba kas kitas duokite žinoti, nes 
mums labai didelis nesmagumas, ka
dangi nežinome km* jis randasi.

Kazimie**as Tautkus, 
1824 S. Rublc st., Chieago, lll.

PA.I1FSKAU savo švogerio \Vm. 
Stankevičiaus, Vilniaus gub., Ira
ku apskr., Jczno valsčiaus, mieste
lio Nemajūnų. 3 metai atgal gyve
no Sheboygan, VVis., iš ten išvažia
vo I Coiiii. valstija. Jis pats ar kas 
ji žinote malonėkite pranešti.

Pr. Anuškevičius, 
įloki Gault, Madison and Markei 
sis., Chieago, lll.

PA.I IEŠKAU* pusbrolių Petro ir 
Juozapo Gruzdžių. Paeina iš Kau
no gub., Raseinių pav., Veviržėnų 
pat*, kaimo Arvidu. 6 metai kaip 
Amerikoj. Keletas metų atgal gy
veno 1G32 S. l'rank st.. Philadel- 
phia. Pa. Patjs ar kas žinote malo
nėkite pranešti

F. Gruzdi s,
P. O. Box 10.3, West I'rankfort, III

Aš, Jurgis Bush, Kastancijos Na- 
valinskaitės vyras, pajieškau Juo
zapo Navalinsko, Kauno gub., Pane
vėžio pav., Parijų sodžiaus, Vabal
ninku pa ra p. Jis pats tegul atsišau
kia arba kas žinote praneškite jo 
adresų.

Gricius, Bush, 
1717 Union avė., Chieago, III.

MES 1'RIS švogeriai Jonas Doba- 
š’nskas. Kazimieras ’l'anmk'vičia i’* 
Simonas Mickevičių, pajieškome 
Juozano Mickevičių, paeina iš Kau
no gubernijos, Raseinių pav., Medž- 
girio parapijos, Bebirvių sodžiaus. 
Pirmiau gyveno Kenosha, Wis. Jis 
pats arba kas žinote meldžiu urane- į 
šti, nes turime labai svarbų reikalų. I

J. Dabašinskas
1447 South 49-th Avenue, Cicero, lll

PAJIEŠKAU savo sesers Anielos j 
\Vvnslovienės, Kauno gu.. Kauno 
pavieto. Frogalos parap.. Po tėvais 
vadinosi Kiaukukė iš Pagirnierica.
Girdėjau kad gyvena Indiananol, 

Indiana valstijoj. Prašau atsišaukti, 
ar kas žinote pranešti šiuo adresu:

ANTANAS KIAUKY i
6001 Lafayetle Avė., Chieago, III

JIEŠKO DARBO i

PAJIEŠKAU darbo už šoferį, aš 
turiu penkių metų patyrimą, galiu 
pats pasitaisyti bile kokį ha ra, pa- 
sažierinį t.rba trokų. Galiu iš va
žiuoti Į mažesnius miestukus, aplink 
Chicagą, kam tokis žmogus reikalin
gas. atsišaukite 6 valandą vakaie. 
Ant antrų lubii

i S. VVALL’CH
' 2957 S. Wallace St. Tel. Yard 6292.

I REIKIA DARBININKŲ"

j REIKIA barberio vakarais arba 
’ ant visados. Darbas pastovus, gera 
mokestis atsakančiam darbininkui. 
Atsišaukite greitai.
3258 So. Morgan st., Chieago

REIKTA DARBININKŲ
REIKALINGA šeimyninkė prie 

mažos šeimynos. Mergina arba na
šle be Vaikų. P.įsiuvus darbas, G< ra 
mokestis Atsitaukile greitai i 

ORĖMIS CHEMICAL
LABOKATORY

1718 So. Halsted St., Chieago, III

PADIDINK ALGĄ.
PEIK ALINGA keletas xyrii. ku

rie yra apsipažinę su žmonėmis ir 
Imi daug pažįstamų, visi galės pa 
dvigubini savo algų nepertraukus 
savo dabartinio užsiėmimo. Darbas 
lengvas, pelningas ir anl visados. 
Klauskite platesniu paaiškinimų pas 
I IBERTY LAND X* IN VEST. CO. 
3.301 So. Ilalsled Si., Chieago, III

REIKIA Darbininkų prie cukri
nių burokų. Vedusių arba pavie liti 
ypatų. Aiigščiausia mokestis moka
ma Michigan. Dykai namas rendai, 

dykai kelione su pcrkrmistymu. 
Kontraktas be atidėliojimo, kaip tik 

'mes esame prisirengę prie ankdyvo 
(lai bo. Pasimiih kitę su musų agen
tais Chiragojr šiose vb'tose.

* as AL AVeber’s name, 1642 Orcbardd 
Si, hite dienų nuo 8 ryto iki 9 vak. 
Pas .1. M Lopez 1721 W llarrison 
St., Kilę dieną nuo š ryto iki 9 vak. 
Clias. Kassa\ s ofise, 9328 Colbige 
Grove Avė., bite dieną mm 8 rylo 
iki 8 vakare. Andrevv Mikek, 1111 AV 
I8lh SI., Kilę dienų nuo 8 r\ to iki 
8 vakare. Bekele ir Sons ofise, 1957 
AV. Grand Avė, Nedaliomis nuo 9 
iki II rvto,

MICHIGAN SUGAB Co.
Saginny, Mieli

REIKALACIAM inteligentišku 
merginu j ligonlmli lavintis Imti 
nursėmis. Išmokinant į trumpų lai
kų. I ubai gera proga.

Atsišaukite
D r. G. M. Glaser, 

3119 So. Morgan st, (Jiicago

REIKIA kukoriaus pas kunigų.
Gera užmokestis.

\V. .1. Mntheney,
718 N. Adams st., Chieago

Tel. Monroe 4532.

REIKI \ lietuviško antiekoriaus, 
kad galėtų vesti visą bizni, gera mo
kestis.

.1. Mockevicz,
2342 So. Leavilt si., * Chieago

REIKALINGAS bučeris, kuris ga-‘ 
Ii kalbėti angliškai.
3206 Lo\ve avė., Chieago

REIKIA porterio į moteriškų dra- 
; bužiti krautuve: geras darbas dėl at
sekančio žmogaus.

Pervirai B. Palmei* Co., 
367 \V. Adams si.. Chieago

Tel. Frnuklin 3715.

REIKIA 5 kriaučių prie moteriš
ku slulu, Gera mokestis. Pasto
vus darbas.
1648 Vau Buren st., Chieago

REIKIA siuvėju ir fitleriu prie 
moteriškų siutu ir prie abelno dar
bo. Augščiausia mokestis ir darbas 
v’sų metų.
1648 Van Buren si.. Chieago

REIKIA siuvėjų, bušelmanu, fini- 
šeriu. Darbas pastovus. Gera mo
kestis. Atsišaukite prieš 9 vai. rylo.

United Clotliing Co.,
3211 \Vesl I2th St., Chieago

KLI'IN BROS, 
reikalauja 
prit\ rusiu

LIETUVIŲ PARDAVĖJŲ 
dėl abelno pardavojiino i visus de

partamentus.
Pasiūloma gera, pastovi viela, su 
gera mokestini. Msišaukile luoįaus. 

KLEIN BROS.,
Halsted and 201h Sis., Chieago.

REIKALINGA moteris, 
tu valgyli ir apskalbtų, 
tuojaus

SIMON DALEY, 
1943 Humboldl Blvd.

Atsišaukit

Chieago.

REIKIA MERGINU prie zig zng 
siuvamu masinu stičiuoti kati’ų fron
tus. Prit' rustos merginos gali uždir
bti iki $25.00 i savaitę ir daugiau.

A. LEV1NSON and CO.
3115 Grenshavv SI., Tel Kedzie 3515

REIKALINGAS PAMUŠALŲ STRI- 
GUOTOJAS.

UŽPAKALIO LSIUVĖJAI,
S riCIUOTO.IAI

ir visoki kili darbininkai ant vyriš
ku bruslotų.. Aš moku augščiausią 
užmokestį. Atsišaukite.

L GOI Di'RG
1621 N. Wood SL, Tel. Armitage 4854 

REIKIA JAUNU MERGINU MO
r ytii.’S opi’Rl’f)Tl ėl FKTRA SIU- 

MAŠIN'S, TAIPGI »‘R|- 
TVRUSIU SIUVĖJU ANT MAŠINŲ 
OPERUOTOIU. GFRAS PASTOVUS 
DARBAS. ATSIŠAUKITE i 
WESTKRN BAG and BURI.AP CO., 

250 \VALLACE STREET

AUTOMOBILIAI
NORIU TUOIAUS PIRKTI su ke

turioms sėdynėms l’m’dą. Mokėsiu 
cash pinigus. Automobilius turi bū
ti gerame slovvje ir neperbrangus. 
Rašydami pasakykite kiek prekiuo- 
ja, tik nepardavinėlojai.

C. PETERSON.
916 W. 51th St., Chieago, III.

PARDAVIMUI
l'ARSIDI'ODA labai pigiai mo- 

h'ii ka drapanų dirbtuvė taipgi vi
nklų Irimingų ir rakandų. Pnrsi- 

dims viskas sykiu arba atskirai. 
Pardavimo priežastis tu, kad darbo 
perdaug, o sveikatos nėra. Sąlygas 
patirsite ant vielos. Kas norite pir
kti atsišaukite po numeriu
1730 So. Union avė., Chieago, lll.

I’MISI Dl‘ODA Lxpre.ss vežimas, 
urklvs, pakinkymas ir visi rrika- 
•ingi prie to daiktai. Atsišaukite

Si. Stažas,
1907 S. Il iistel st., Cliicagn, lll 

Tel. Canal 2452

I ARSIDI ()DA labai pigiai ,veži- 
"’fs. boge , “brička* 3 setai pakin
kiu e.slra vieniemii ir II. Atsišaukite 
nužymėdami No 6 1739 So. Ilalsled 
M. ( Im ago, lll.

PARDAVIMUI lietuviška bučernė 
ir grosernė. Šviežias tavoras. Par

duodu js priežasties kilo užsiėmi
mo
609 \Vest 1,41h Place. Chieago

PARDUODAMA pigiai lee box, 8 
per 10, Sample, Bucher Boy ir Ske- 
los (vogos). Dayton eomputin, 
1053 S, Maplewood Avė.,

Tel, MeKInley 5559

PARSIDUODA aplieka geroj lietu
viškoj apielinkčj, Wesl Sidėj; biz
nis yra gerai išdirbtas per 8mehis. 
Parsiduoda iš priežasties nesveika
tos.

J. Miekevicz,
2342 So. Leavilt st., Chieago

PARDAVIMUI čcverykų taisymo 
šapu. Uždirbama nuo $70 iki $90 
j savaite. Parduosiu pigiai.
2911 VVcst 281h si., Chieago

PARDAVIMUI pirmos k*esos bu- 
černė ir grosernė su arba be namo, 
vienu augšlų naujoje h'etuvių apgy
ventoje virtoje. Baltos spalvos į- 
taisyinai. Parduosime nigiai.

ANTON PRAZSKY, 
2856 Emerald avė., Chieago

RAKANDAI
EXTRA BARGENAS.

$200 duhuhų springsų Phonogra- 
fas, grajina visokius rekordus, par
duosiu už $55 su rekordais ir dei
mantine adata. rPu*Pgi vėliausios 
mados rakandus 5 kambariams, 

arba atskirai, puikus seklyčios se
tas, valgomojo kambario setas, mie 
ganiojo gai’ibario setas, davenporl, 
aksomo divonai, rankomis piršti pa 
veikslai ir n. parduosiu už Kilę tei
singų pasiūlymų. Nepraleiskite šių 

bargenu.
Rezidencija 1922 So. Kedzie Avė.

TI KTAI ŠI MĖNESI
Už $55 nupirksi puikų tikros skil

ios seklyčios selų, vartotų tiktai 30 
dienu, vertas -175. Mes esame pri
versti taipgi pratuštinti daug kilų 
seklyčios setu vėliausios štai lės. 
Taipgi pianas ir fonografas. PRI
SIUNČIAMI* Už DYKA. Priimsime 
Liberty Bonds.

WES rERS STORAGE CO.
2810 W. llarrison si.

Aldara nuo .0 rylo iki 9 vak. Nedė- 
liomis nuo 10 iki 4 vai.

PARSIDUODA pianas, vargonai ir 
french-horn; taipgi parsiduoda j- 
rankiai cigarams dirbti, kaip tai: 
presai muldės ir lt, Atsišaukite se
kančiu addresu:
3116 Auburn avė., Chieago, lll.

RSH JUODA xrakandai. Atsi
šaukite
912 \V. 19(h st., Imos lubos, iš frono 

Chieago, lll.

PARDl’ODU dviejų kambarių na
minius rakandus, 4 mėnesiai pirk
tas virimui ir kepimui gesinis pe
čius. Galima kūrenti kietomis ir 
m'nkštomis anglimis. Parduosiu ir 
atskirai. 2-ras aukštas iš užpakalio.

Joe. Kaimiškas,
916 Wesl 181h PI., CHICAGO

STOCK’AI—šfiRQS,~~
PAHSIDUODA 200 šėl u l’.u-l; Oioi 

Oil and Rifining Co. Kompanija 
parduoda po $2.00 šėrų, o aš par- 

I duosiu po $1.60 ir galima pirkti po 
100 šėru. Ir šitos kompanijos šė- 
rai labai kjla ir išmoka gerus divi
dendus. Plačiaus viską oaaiškinsiu 

I ant vietos. Meldžiu atsišaukti laiš
ku arba ateikite po šiuo adresu:

J. B.,
711 West 34th St.„ Chieago, III.

MES PėRKAMė Liberty bondsus, 
mokame augščiausią mokestį. Ga
lima pigiai gauti gražiui.

MAIDFN LANE JEWELRY CO., 
1446 Milvvaukee avė., (Ji i rago

2KO PARTNERIŲ
j REIKIA žmogaus su $1000 arba 
1 $1500 į partnerius į biznį, užtikrin
ta neapleisti, kadangi aš turiu Įier- 
daug darbo. Ateikite arba rašykite.

Joseph M. Ažukas,
; 3303 Auburn avė., Chieago

NAMALŽEMĖ

PARSIDUODA 2 augšlų puikus 
mūrinis namas po 5 kambarius, ra- 

, ndos neša $27 į mėnesį, kaina -1800; 
namas randasi netoli šv. Jurgio ba
žnyčios; tas namas turi būt parduo
tas Į trumpą laiką. Atsišaukite pas

Sirumskį,
3346 So. Halsted st., Chieago

i ...--------------- --------------------- i
ANT PARDAVIMO puikus mūri

nis namas, elektros šviesa ir visi 
patogumai. Taipgi garadžius dėl 
trijų automobilių, anl dviejų lubų, 
cemento pddlaga ir elektros šviesa. 
Taipgi ir Šalę lotas, su sąlygomis 
sutiksime ant vielos.
3127 Lowc Avė, pirmos lubos, V,B,

E X T R A
REIKALINGAS SAVININKAMS 

Lietuvis konlrakloiius. Dengiu vi 
sukins popierinius slogus ir taisai 
senus. Dedu rain pulpas, dirbu ble 
kinius kaminus, dedu Kiekines luba? 
— vienu žodžiu išdirbu visokius sto 
gus ir visokius Kiekinius darinis.

Darinis užimu visose dalyse Chl 
cagos. Darbą atlieku atsakančiai ii 
duodu gvaranttyą. Kam tokis žmo 
Mus reikalingas, kreipkitės

I.ITHUANIAN RED 
ROOFING CO, 

and Slioct Metai VVorka
2106 W, 241h M Tel Canal 480?

NAMAI-ŽEMS
BARGENAS: Parduodu sav • pui

kią l'armą 200 akerių juodžemio su 
nudiu, visa puikiausiai išdirbta, 
puikus budinkai Lietuviškoje kolo
nijoje (įdžkelio stotis ant kampo 
fanuos, 8 mylios nuo didelio mies
to iš vieno šono ir 10 myliu nuo ki
lo didelio miesto. Npeciališkai iš
dirbta dėl RUGIŲ, AVIŽŲ, BI LBIU 
ir tt. Ateikite pas mane aš parody
siu jums paveikslus tos mano far- 
mos.

S. Sokalskis, 
3343 S. Lowe Avė., Chieago, III.

Tol. Boulevard 10011.

PARDAVIMUI gera farma 70 ak
rų arba galima mainyti į namų. Yra 
kas reikalinga prie gyvenimo., Vi
sokios mašinos ir nauja kuliama 
mašina. Labai graži vieta priein
anti prie kelio, nrtl prie miesto ... 
2 mylios. Galite atvažiuoti vaka
rais nuo 6 iki 10 vai.

P. RIS KUS, 
2837 So. Emerald Avė., 1-mos lubos 

iš priekio

PARDAVIMUI DVIEJU AUGŠTŲ 
MEDINIS NAMAS DU METU SENU 
MO TURIU PARDUOTI PRIEŠ 15 
šio mėnesio. Atsišaukite i P R antras 
augštas
4119 Maplesvood Avė., Chieago

PARSIDUODA mūrinis naujas na
mas 2 lubų augščio, Elektros šviesa, 
maudynės ir kili parankumai, anl 
4048 Brighton PI.. 1 blokas nuo Ar- 
che»* Avė į pietus. Del platesnių ži
nių kreipkitės pas savininką.

CIL KESTEVITCH
1953 So. Homan Avė. 2-ros lubos.

FARMOS!
No. 21. 80 akru farma su budinkais 
Kaina $2,000, $5()0 Įmokėt, o liku
sius anl išmokėjimo per 40 melų. 
No. 4. 10 akru farma su budinkais 
5 akrai dirbamos. Kaina $1,000; $400 
įmokėti, o likusius ant 5 melų išmo
kėjimui.
No. 5. 101 akro farma su bud:n- 
kais. 5 akrai dirbamos. Kaina $2,900 
$100 įmokėti, o likusius po šimtų į 
melus.
No. 17. 40 akrų farma su buliukais, 
4 akrai djrbanios. Kaina $1,200; įmo
kėti $40(), o likusius po šimtą į me
lus. Turime ir daugiau visokių 
farmų. Ateikite arba rašykite pas: 
No. 6. 40 akrų farma su budinkais. 
2 akrai dirbamos. 2 arkliai, 1 karvė, 
2 kiaules ir 12 vištų. Kaina $800, 300 
dol. įmokėti, o likusius ant 5 mielų 
išmokėjimui.

C. GODLESK1,
122 So. Miebigan Avė., Room 908

MOKYKLOS
VALENTINE DRESMAKING 

COLLEGES
6205 So. Halsted st., 2407 W. Ma

dison, 1850 N. Wells st.
137 Mokyklos Suv. Valstijose. 

Siuvimas, Petrenų Kirpimas, De- 
signing, dėl biznio ir namų. Vie
tos duodamos dykai. Diplomai. 
Lengvi išmokėjimai. Gvarantuo- 
ta išmokinti jus pasiūti suknes už 
$10. Phone Seelev 1643

SARA PATEK, Pirmininke

AMERIKOS LIETUVIŲ MOKYKLA

Mokinama: angliškos ir lietuviško? 
kalbų, aritmetikos, knygvedystės 
stenografijos, typewriting, pirklybo: 
teisių. Suv. Valstijų istorijos, a bei 
uos istorijos, geografijos, politiško? 
ekonoini'os, pilietystės, dailiarašys 
tės

Mokinamo valandos: nuo 8 ryt< 
iki 5 po pietų; vak. nuo 7:30 iki P:3< 
3106 So. Ilaistė ’ St. Chieago. lll

Mokykis Kirpimo ir Designlng 
Vyrišky ir Moteriškų Aprėdaly 
Musų sistema ir ynatiškas mokini 

mas padarys jus žinovu į trumpi, 
laiką.

Mes turime didžiausius ir geriau 
sius kirpiino-designing ir siuvime 
skyrius ,kur mes suteiksime praktiš 
ką patyrimą kuomet jus mokysitės

Elektra varomos mašinos musų 
siuvimo skyriuose.

Jus esate užkviečiami aplankyti ii 
pamatyti musų mokyklą bile laiku- 
dieną ir vakarais ir gauti speciali^ 
kai pigią kainą.

Petrenos daromos pagal Jusų mie 
rą — bile stailės arba dydžio, iš bi 
le madų knvgos.
MASTER DESIGNING SCHOOL

J. F. Kasnicka, Perdėtinia
118 N. La Šalie gat., prieš City Ha! 

Atsišaukit ant 4-to augštn

ĮVAIRUS SKELBIMAI
REIKALE pilietiškų popiečų. Kas 

antra diena aš važiuoju j vidurmie- 
stj ir išimu Amerikoniškas popieras 
?avo žmonėms. Taingi parduodu 
knygutę: įstatymas Valstietininio, 
iš kurios išmoksite klausymus lietu
viškai ir angliškai. Atsiųskite 35c.. 
o aš jums atsiųsiu knygutę.

Jospph M. Ažufyis, 
3303 Auburn avė., Chieago

DRAUGIJOS IR ORGA
NIZACIJOS  

Amerikos Lietuvių 
Darbininkų Taryha.

LaikinuMui Komitetas*

P. GRIGAITIS, Prezidentas, 
18-m S lltdsted St., Chieago, III.

K. JURGELIONIS, Vice-Prez.,
3133 l'merald Avė., Chieago, UI.

A. LAUŠ, Sekretorius,
1810 S. Halsted St., Chieago, lll.

K. GL’GIS, Iždininkas,
127 N. Deurborn St., Chieago, lll.

K-to Nariai:
J. ŠMOTELIS,

10604 Edbrook Avė., Chieago, IL
JULIA ŽEMAITĖ,

2919 W. Division St.. Chieago, H

Rytmetinės žvaigždės Pašalpos ir 
pasilinksminimo Kliubo valdyba:

J. Chepaitis, pirmininkas, 
1661 N. Oakley Blvd.

'I*. Subiecki, pirm, pagelbininkas, 
2042 Homer str.

J. Zakarauskas, nutar. raštininkas, 
1302 N. Hoyne Avenue.

J. Rasimas, iždininkas,
* 1845 N. Hoyne Avenue

J. Kitchas, finansų raštininkas,
3646 Hamilton Avenue.

Susirinkimai atsibuna pirmą ket- 
vergą kiek vieno mėnesio, Liuosy- 
bės svetainėje 1822 VVabansia Avė. 
kaip 7:30 valanda vakare.

Jaun. Liet. Am. Tautiško Kliuho 
valdyba 1919 metams:

S. S. Meškauskas, Pirm., 
3752 So. Wallace si.

K. Kunca, Vice-pirm., 
3126 So. Lowe avė.

K. J. Pelroks, Nut. Rašt.
3422 So. Lowe avė.

J. Gustaitis, fin. rašt.
2856 W. 38 PI.

J. Žilvitis, ižu.
l 841 W. 33 st.

CICERO I 1ET. VYRŲ IR MOTERŲ 
APŠVIETUS DR-.IOS NAUJOJI

VALDYBA

Agota Kaminskienė, pirm., 
1436 So. 48th Ct„ Cicero, III.

Juozapas Takazauskas, Vice-prez., 
1404 So. 48 Ct,. Cicero, III.

S. A. Vasiliauskas, Prot. rast., 
1302 So. 50th avė., (Jcero, III.

V. Shileika, Fin. seki*.,
1409 So. 49 avė., Cicero, lll. 

M. Bartkienė, Ižd..
1500 So. 48 Ct., Cicero, III.

Iždo globėjai: V. Stanislovaitč, 
1334 So. 48 avė., Cicero, II].; A. I)o- 
čkienč, 1225 So. 50 avė.. Cicero, Iii.; 
J. Mnraz.as, 1530 So. 49 avė., Cice
ro, lll.
I’. Bartkus, maršalka,

1500 So. 48 (J.. Cicero, III. 
C. Tuskienis, Org. Užžiur.,

1225 So. 50 avė., Cicero, lll.

DRAUGYSTĖS PALAIMINTOS 
LIETUVOS

Valdyba 1919 metams

Ed. Čepulis, pirm.
4028 So Artesian Avė 

M. Laudanskis, Jįiirm. pageli).
1439 So 501h Avė, Cicero 

Ig. Žilinskas, nut. rast
2351 Ilamburg St, 

l'rank Micklin, turtų rašt.
1906 So. Union A ve 

Chs. Maskin, kasierius
668 \V. 18th SI, 

Ant. Selemonavičius, ligoniu apiek, 
1823 So. Pcoria Si 

Susirinkimai atsibuna kas antrą 
nedėldienį kiekvieno mėnesio, Ima 
vai po pietų, Jul Malinausko švelni 
nėję, 1843 So. Halsted St
CHICAGOS LIETUVIŲ DARBININ

KŲ TARYBOS

PidomnsiH Komitetas
A. Pelralis, pirmininkas

3343 So. Lowe Avė.
S. Danilevičius, iždininkas

1617 N. AVinchester Avė.
J. Degutis, sekretorius 

2228 Coblenz St.
Komiteto nariai:

P. Jakavičia, 927 AV. 33rd PI.
J. Gustaitis, 2856 AV. 381h PI.
J, Vilis. 2538 Frankfort St.
J. Briedis,

T. I). M. LIETUVOS BROLIŲ 
IR SESERŲ 

Kensington, III.

Susirinkimai atsibunn kiekvieno 
mėnesio pirmą penktadienį, Frank 
Shedvillo svetainėje, 341 E. Kensing 
ton Avė, Kensington, III.

Valdyba:
D. Shaikus, prez.

213 E. Kensington Avė. 
Jonas AVilkas, vice-prez.

206 E. 1181 h SI. 
AV. Markauskas, iždininkas,

355 E. Kensington Avė. 
F. Grigula. prot. rašt.

10449 So. AVenlvvorth Avė. 
AV. Dargis, turtų rašt.

19520 So. Stale St.
Norintieji prisirašyti atsilankyti 

į susirikimą. Įstojimas pagal amžių 
ir konstituciją.

S. L. A. 55 K n. AV. PULLMAN, ILI 
A'aldyba 1919 m. ir jų adresai

Kažvs Mačiulskis, pirm.
11927 Union Avė. 

Kažvs Kaličius, pirm, pagelbininkas, 
835 AV. 122nd SL 

Ona Mačiulskicnė. nut. rašt.
11927 Union Avė. 

Andrius Statkus, turtų rašt.
120 Union Avė. 

Jonas Gruzdis, iždininkas,
722 W. 120th St. 

Stasys Boreika, duoklerįinkis
11826 Lowe Avė. 

Jonas RienŠas, kvotėjas,
3310 So. Halsted St., Chieago 

Vincas Kaličius, organizatorius,
835 AV. 122nd St. 

Petras Laukis, durininkas,
12143 Green St. 

Kuopa laiko susirinkimus šešta-

DRAUGIJOS
dienvje po pirmos kiekvieno mėne
sio, 7 vai. vakare, J. Gruzdžio ir P. 
Raišučio svetainėje.

IJETUVIŲ KRIAUČIŲ KLIllBO 
S. P. V IRAI NINKU ANTRAAAI:

K. Rugis, pirmininkas.
1714 Wnbnntia Avė.

J. Dauginis, vice-pirniTninkns, 
1604 North Avė.
K. Jankauskas, nutarimų rašt.,

1965 Evergreen avė.
V. Briedis, turtų raštininkas,

1019 Marshfield aVe.
J. Antanavičių, iždininkas.

1719 Eilėn st.
Susirinkimai atsibuna pirmų kiek

vieno mėnesio seredą, vakare, 1822 
\Vabansia avė.

DRAUGYSTĖ DIDŽIOJO LIETUVOS 
KUNIGAIKŠČIO GEDIMINO 

KENSINGTON, ILL.

O. Shatkus, pirmininkas,
344 E. 116 Str.

K. Pašakarnis, pirm, pagelbininkas,
324 E. 116 St.

K. Bidtremas, protokolų raštininkas, 
311 Kensington avė.

A. Norbutns, finansų raštininkas,
27 E. 102 Piure.

I'. Shedvillas, kasierius,
341 Kensington Avė.

Draugystės susirinkimai atsibuna 
paskutinę pelnyčių kiekvieno mėne
sio F. Sbedviljo svetainėj, 341 Ken
sington avė.

TAUTIŠKOS DRAUGYSTĖS LIETU
VOS BROLIŲ ir SESERŲ VALDYBA

Juozapas Šimkus, pirmininkas, 
10707 Wabash nve.

Stanislovas Shimkus, vire-pirminin.,
10707 Wabash Avė.

F. Grigula, prot. raštininkas,
10443 Wentworth avė.

Vladislovas Markauskis, kasierius, 
355 Kensington avė.

Ant. Bertašius. pinig. raštininkas, 
349 E. 115 St. Kensington, III.

Draugystė savo mėnesinius susi
rinkimus laiko kas pirmą pėtnyčią 
kiekvieno mėnesio, 7:30 vak vakare. 
F. Shedwillo svetainėje, 341 Kensin- 
glon avė., Kensington, III. — Norin
tiems įstoti į Dr-stę už numažintą 
mokestį paliko lik 1 kovo ir 5 ba
landžio, o paskui įstojimas bus pa
gal konstituciją. —Juozapas Urhutia

DR-TĖS MEILĖS LIET. AMERIKOJ 
... VALDYBA (CICERO. ILL.):

Frank Sadauskis, pirmininkas, 
1522 — 491h Avė.. Cicero, III.

Kazimieras Bladikas, vice-prez., 
Antanas Morrevich. prot. rašlinink., 

1923 S. Union Avė, Cicero, lll.
Izidorius AVedeckis. fin. rašt., 

555 \V. 14th SI. City.
.Juozapas švedas, kasierius, 
Petras Balnius, cenlralinis rašt., 
Petras Venckus, kasos globėjas, 
Izidorius Yusčius, kasos apiekunas, 
Antanas Žičkus, pirmas maršalka. 
Geo. M. Chernauckas. antras marš., 
Kaz. Bladikas. ligonių Auiekunas, 
Stanislovas Romanas, teisėjas.

Lietuvių Kriaučių Kliuho Savitar
pinės Pašelpos, valdyba 1919 metų.

P. Švelnis, pirmininkas,
1732 N. Lincoln St. 

Fcl. Brazis, vice-pirmininkas.
i 2420 N. Marshfield Avė.

J. Kalpokas, nutarimu raštininkas
1839 AVabansia Avė. 

A*. Briedis, turtų raštininkas,
1049 N. Marshfield Avė. 

Just. Antanavičia, iždininkas,
1719 Eilėn St.

II. Rauskiniulė, konl. rašt.
1652 AArabansia Avė. 

Fr. Kasiulis ir J. Va’iulis, iždo glob. 
J. Dauginis, maršalka.
G. II. Moldenhauer. dak. kvotėjas.

1554 AV. Chieago Avė.
Susirinkimai atsibuna pirmą se

redą kiekvieno mėnesio, Liuosybės 
svel. 1822 \Vabansia Avė.

Lietuvių ’Janilorių Vyrų ir Moterų 
Pašelpinio Kliubo valdyba 1919 me
tams:

N. AVilimaitis, pirmininkas
3154 Douglas Blvd. 

Juozapas Užubalis. pirm, pageli).
2911 AV. Adams St.

Fabijonas StriŠko, nut rašt., 
4255 Richmond SI.

A’inccntas Manikas, Fin. rast.
2839 AV 401h St. 

Mykolas Kaziunas, iždin.
3959 AV. 161h St. 

Susirinkimai huną kas antrą nedėl- 
dienį kiekvieno mėnesio, 1 vai. po 
pietų. John Engei Svet., 3720 AV 
llarrison Si.

Lietuvių Darbininkų Dr-jos 
AMERIKOJE.

Nauji Valdyba:
J. Zautras, pirm.,

1919 S. Union Avė.
Jo. Butkus, vice pirm.

526 N. Robey SI. 
A. Maželis, nut. rašt.

731 AV. 18 St.
F. Girdvvainis, Fin. rašt.

2000 S. Halsted St. 
D. Shenjailis, Kas.

1750 S. Union Avė.
Susirinkimas būna kas antrą su- 

batos vakarą kiekvieną mėnesį 8:60 
vai. vak. D. Shemaičio, sVet. 1750 
S. Union Avė.

VALDYBA 1919 METAMS:
S. Daneliavičia, pirmininkas, 

1617 N. AVinchester Avė.
V. Prusis, vice-pirmininkas, 

1649 Girard St.
J. Kalpokas, nut. raštininkas

1839 \Vabansia Avė.
K. Navickas, iždininkas,

1737 N. AVinchester Avė.
V. Briedis, turtu raštininkas,

1049 N. Marshfield Avė.
Ang. Chepukienė. kont. raštininke1,

1648 W. Division St.
Yg. Chernauskas, ir X. Shaikus, 

iždo globėjai.
J. Dauginas, maršalka.
A. Monlvidas, daktaras kvotėjas.

1739 S. Halsted St.

7

i.


